
DIRECTOR: Serôdio Towo | Segunda-Feira,  16 de Agosto de 2021| Edição nº: 428 | Ano: 09 | Tiragem: 7500 exemplares

SAI  ÀS  SEGUNDAS HTTPS://STPC.CO.MZ FACEBOOK: DOSSIERS & FACTOS

www.stpc.co.mz

Anúncio publicitário

Dossiers
Factos& 50Mt

ANUNCIE

AQUI
A verdade acima de tudo e todos

APOIO RUANDÊS ENERVA O ISIS

DOIS ANOS DOS ACORDOS DE MAPUTO

Pag  05 e 16
"Sucesso do DDR não depende de 

Nhongo"
Anúncio publicitário

As grandes questões da economia 
encontram respostas no Dossier 
Económico, sempre com o Homem no 
centro.

BREVEMENTE!!!O que produzir?
Como produzir?
Para quem produzir?

Pag  03 e 04Pag  03 e 04

- defende IMD

Terroristas mandam 
recados a Kigali

mandam



SEGUNDA-FEIRA16 de Agosto  de 20212 DOSSIERS & FACTOSEDITORIAL

Está em curso a campanha massiva de 
vacinação com vista à imunização da 
maioria da população moçambicana. A 
louvável iniciativa é reconhecidamente 
do executivo liderado por Filipe Jacinto 
Nyusi.
Ora, este processo acontece depois de 
vários episódios e comentários menos 
abonatórios sobre as vacinas terem sido 
feitas em diferentes países, sobretudo nos 
chamados países desenvolvidos. Recorde-
se, por exemplo, que durante longo período 
foi destaque em diferentes órgãos de 
comunicação social, e em quase todo o 
planeta, que a vacina y e z criavam este 
e aquele efeito negativo. Foi igualmente 
notícia de destaque a morte de tantas 
pessoas por supostos efeitos colaterais das 
referidas vacinas.
Estes e outros comentários negativos 
sobre a vacina contra a Covid-19 fazem, 
até ao momento, com que muita gente, e 
aqui não interessa o nível de escolaridade 
e condições de vida, desconfie da eficácia 
dessas vacinas. Esta situação não acontece 
apenas aqui no nosso país e, como dissemos, 
envolve muita gente, que pode não estar 
a aderir a esta campanha que nos custou 
muito dinheiro, segundo reconheceu o 
Chefe do Estado e do Governo.
Ora, em vários países, a toma da vacina 
passou a ser obrigatória, tal como o uso das 
máscaras. Cada Estado usou a sua política 
para obrigar os seus concidadãos a tomar 
a vacina. É verdade que alguns parecem 
não estar muito interessados...
Em Moçambique, ao que tudo indica, 
e pelo que já se propala, nos próximos 
tempos, exibir o cartão de vacinação, ou 
seja,  comprovar que foi vacinado, poderá 
ser obrigatório para ter acesso a alguns 
serviços básicos.
Bom, seja como for, acontecendo isso ou 
não, o esforço que o Estado e o Governo 
moçambicano estão a empreender para 

as atitudes dos nossos governantes na 
maioria das ocasiões.
Esta (vacinação) talvez seja uma agenda de 
extrema importância, quando comparada a 
um processo eleitoral, em que os assessores 
de imprensa procuram os órgãos de 
comunicação para registar e reportar o 
momento em que a figura A ou Z exerce o 
seu direito de votar.
Há que reflectir bastante nesta matéria. O 
PR devia ter feito este tipo de exercício, e 
devia ter exortado os seus representantes, 
a todos os níveis, a seguirem o exemplo. 
Devia ter enviado às províncias brigadas 
do Conselho de Ministros para darem o 
pontapé de saída, os secretários de Estado, 
os governadores provinciais. Os presidentes 
dos conselhos municipais tinham também, 
no nosso entender, a obrigação ou dever 
cívico de mostrar o exemplo, para fortalecer 
a importância deste processo.
São, no nosso entender, pequenos detalhes 
que podem prejudicar um processo tão 
importante quanto este. Senhor Presidente, 
Excia., a campanha de vacinação contra 
a Covid-19 revela-se, para nós, mais 
importante que a inauguração de um 
balcão do BCI em Namacura, inauguração 
de uma delegação do INSS em Zumbo, 
inauguração da fábrica de mechas ou 
outras realizações de campanhas políticas 
e governamentais, porque só podem ser 
usadas tais infra-estruturas por pessoas 
vivas, e não por mortos.
 Esta campanha de vacinação tem, para 
nós, um impacto maior quando comparada 
às diferentes inaugurações que são até 
transmitidas em directo nas diferentes 
estações televisivas e radiofónicas. Assim 
sendo, ficam as dúvidas, podendo-se 
concluir que Sua Excelência Senhor 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, e sua máquina governativa não 
foram exemplares no processo de vacinação.
serodiotouo@gmail.com

a compra e distribuição das vacinas é 
bastante sério. Esses desafios mostram 
que a problemática da Covid-19 se tornou 
numa das agendas principais do executivo, 
ao ponto de quase todos os recursos 
financeiros serem desviados para a área da 
Saúde, isso se excluirmos a Defesa, claro. 
Assim sendo, e olhando para estes e outros 
factores, julgamos que seria imperioso 
um exercício demonstrativo por parte dos 
nossos governantes na toma da vacina. 
Isso, sem sombras de dúvidas, ajudaria 
significativamente na campanha de 
sensibilização às comunidades sobre a 
importância da toma dos imunizantes.
Noutros países, até vizinhos, os presidentes 
apareceram publicamente a tomar a 
vacina, como exemplo.
Aqui em Moçambique, ao que vimos, 
apenas o ministro da Saúde, Armindo 
Tiago, apareceu em público a tomar a 
vacina, ficando a sensação de que este 
propósito é apenas do seu ministério. 
Aliás, se perguntar nem sempre ofende, 
quando é que o Presidente da República, 
o Primeiro-ministro, a Presidente da 
Assembleia da República, a ministra 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
entre outros membros do Governo e de 
outras instituições de soberania tomaram 
a vacina?
Ou tomaram ou não tomaram. Se tomaram, 
fica a sensação de terem sido “espertos”, de 
o terem feito antes do povo se beneficiar e 
muito antes de se saber se a maioria da 
população teria acesso ou não. E se assim 
foi, é de se condenar essa atitude.
Se não tomaram, também é negativa 
essa atitude. Nós tomámos na Direcção 
Provincial de Saúde de Maputo,  e por sinal, 
completámos as duas doses orientadas 
pelas autoridades sanitárias. Esperamos 
que não haja mal-entendidos. Esta nossa 
reflexão não vem por acaso, é resultado 
de muita observação daquilo que são 
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Jihadistas respondem às derrotas com 
propaganda anti-Ruanda

Terrorismo em Cabo Delgado

Alguns dias depois de averbarem a 
maior derrota desde que inicia-
ram as suas incursões em Cabo 
Delgado, em Outubro de 2017, 

os terroristas do Estado Islâmico têm esta-
do a recorrer a uma propaganda que pode 
tender a fragilizar a aliança Moçambique-
-Ruanda. Os ataques, que são feitos através 
das redes sociais e meios de comunicação 
social, visam concretamente o Estado e 
Exército ruandeses, a quem acusam de se-
rem hostis aos cidadãos muçulmanos na-
quele país, mas também em Moçambique, 
onde o grupo cresceu muito nos últimos 
anos. A cartilha anti-Ruanda até ressuscita 
o genocídio de 1994.

O desespero pode estar a começar a tomar 
conta do grupo Ansar al Sunnah, uma espécie 
de filial do Estado Islâmico que protagoniza ac-
ções terroristas há sensivelmente quatro anos 
na nortenha província de Cabo delgado. Na se-
quência da recuperação da vila de Mocímboa 
da Praia pela coligação Forças de Defesa e Se-
gurança de Moçambique e Forças de Defesa do 
Ruanda, o grupo começa a esboçar as primeiras 
reacções.

Ao contrário do que provavelmente seria 
expectável, a resposta não está a ser dada no 
teatro das operações. Os Al Shabaab, como são 
conhecidos pela população de Cabo Delgado, 
decidiram accionar os seus agentes de propa-
ganda, que têm usado das redes sociais e dos 

meios de comunicação social para emitir men-
sagens que visam instigar à revolta contra o Es-
tado ruandês.

A campanha anti-Ruanda foi iniciada no 
dia 11 de Agosto, pela publicação semanal do 
autoproclamado Estado Islâmico, denomina-
da Al-Naba, que é editada desde 2014. Citado 
pelo Umurinzi News, um órgão ruandês, o tex-
to publicado pelo Estado Islâmico no Al-Naba 
descreve as acções do Ruanda como “pertur-
badoras da guerra santa, especialmente em 
Moçambique”.

Entretanto, um relatório da Unidade de Mo-
nitoria da BBC afirma ter encontrado artigos 
anti-Ruanda em tantos outros meios de comu-
nicação apoiados pelos jihadistas, incluindo 

adm al-Aswar, al-Battar, al-Adiyat, al-Dir al-
-Sunni, al-Murhafat e Talae al-Ansar.

“Ó cristãos do Ruanda, seus actos de vio-
lência contra muçulmanos inocentes são o que 
faz com que os muçulmanos se oponham a vo-
cês”. É nesta mensagem, emitida pelo Estado 
Islâmico, que se baseia a campanha que está a 
ser levada a cabo pelos terroristas e pelos seus 
apoiantes. 

Para alguns órgãos ruandeses, a referência 
às supostas acções de violência contra os mu-
çulmanos não só é uma forma de corroer a 
imagem do regime de Paul Kagame, como tam-
bém visa criar uma espécie de legitimação da 
barbárie praticada pelos terroristas, que, assim, 
seria entendida como “vingança”. De resto, esta 
busca de legitimação faz com que os jihadistas 
recuperem os episódios de má memória vivi-
dos em 1994 naquele pequeno país da região 
dos Grandes Lagos.

De acordo com o site ruandês bwiza.com, 
uma publicação denominada Bariqa, também 
ela pró-Estado Islâmico, terá afirmado que os 
hutus cristãos assassinaram mais de 800 mil 
tutsis muçulmanos durante o genocídio do 
Ruanda. “Isso é enganoso”, corrige o bwiza.
com.

Receios de Retaliação

No Ruanda, e conforme reportam alguns 
órgãos de comunicação locais, a campanha de-
sencadeada pelo Estado Islâmico está a gerar 
alguma preocupação na sociedade. É que, em 
certos círculos, as mensagens dos terroristas 
são vistas como prenúncio de eventuais acções 
de retaliação contra Kigali, que está a apoiar 
as Forças de Defesa e Segurança no combate 
aos terroristas em Moçambique, região que faz 
parte da divisão administrativa a que o gru-Cristóvão Chume, comandante do exército

Tropas ruandesas deram outro ímpeto ao combate ao terrorismo em Moçambique
Texto: Amad CandaD&F
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“Rei da floresta” na mira

As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e 
as Forças de Defesa do Ruanda já capturaram alguns ho-
mens próximos de Bonamade Omar Machude, o homem 
que comanda as acções terroristas em Cabo Delgado, dis-
se à Televisão de Moçambique o comandante do Exército, 
o Major-General Cristovão Chume, que, no entanto, não 
quis confirmar a existência de pistas para a localização de 
Omar.

“Não me posso referir a isso. Como sabe, essa é uma 
informação de inteligência, que foi tornada pública. O 
que posso dizer é que ele está vivo. Está nesta área de 
operações, que é o Teatro de Operações de Mocímboa da 
Praia, anda por cá e nós vamos continuar a fazer o nosso 
trabalho de inteligência”, declarou Chume, assegurando 
que “se ele não morrer em combate, há-de ser capturado”.

Bonamade Machude Omar é apontado pelo De-
partamento de Estado norte-americano como sendo o 
coordenador dos Assuntos Militares e Externos do ISIS - 
Moçambique. “Durante o ataque de Março de 2021 a Pal-
ma, Omar liderou o ataque ao Hotel Amarula. Omar foi 
responsável por ataques na província de Cabo Delgado, 
em Moçambique, e na região de Mtwara, na Tanzânia”, 
revela a nota assinada pelo secretário de Estado, Antony 
Blinken.

De acordo com alguns órgãos de informação, o “rei 
da floresta” é natural de Mocímboa da Praia e viveu no 
bairro de Nanduandua. Filho de um professor primário, 
estudou na Escola Secundária Januário Pedro, que, entre-
tanto, destruiu, conforme avança o jornal português Diá-
rio de Notícias.

Omar terá feito estudos corânicos na Arábia Saudita, 
tendo depois regressado ao país e ingressado na congre-
gação Africa Muslim, revelou a TV Sucesso.

Apoiado por supostas elites do Governo

Ainda de acordo com a TV Sucesso, que cita o CGI, o 
comandante do Estado Islâmico em Moçambique aliou-
-se a vários elementos das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM), bem como a civis dos distritos 
visados pelos ataques terroristas, e também de Maputo e 
Pemba, para além da vizinha província do Niassa. É gra-
ças a estas alianças que Omar consegue obter informa-
ções estratégicas sobre as movimentações das Forças de 
Defesa e Segurança.

Omar também terá apoio de elites governamentais 
que, supostamente, estarão a lucrar com a barbárie que 
este lidera em Cabo Delgado, através da alocação de equi-
pamento militar e informações estratégicas. Vale recordar 
que os terroristas usam o fardamento das FADM.

De acordo com 
alguns órgãos de 

informação, o “rei da 
floresta” é natural de 
Mocímboa da Praia e 
viveu no bairro de Nan-
duandua. Filho de um 
professor primário, es-
tudou na Escola Secun-
dária Januário Pedro, 
que, entretanto, des-
truiu, conforme avan-
ça o jornal português 
Diário de Notícias.

po terrorista baptizou de “Província da África 
Central”.

Face a esta situação, o Exército daquele país 

De acordo com o DN, é esta a imagem do “rei da 
floresta”

já veio tranquilizar a população, afirmando que 
não há evidências de que o Estado Islâmico 
possa prejudicar o Ruanda. Por outro lado, ga-
rantiu estar preparado para dar resposta a qual-
quer incursão terrorista.

“Dissemos que estamos prontos para lidar 
com esse assunto a qualquer momento, seja 
protegendo a segurança do país ou do povo, não 
estamos preocupados, estamos prontos para as 
eleições, estamos prontos para a segurança do 
país e do povo”, disse ao The Times o porta-voz 
do Exército ruandês, Coronel Ronald Rwivanga.

À BBC News, o responsável voltou a mostrar 
confiança nas capacidades do Ruanda. “Como 
estaríamos preparados para enviar tropas a ou-
tros países sem poder evitar (ataques a nós mes-
mos)? Não faria sentido”, vincou.

Os golpes que enervaram os terroristas

A ofensiva propagandística do Estado Islâ-
mico mostra, de forma inequívoca, que o grupo 
se sente acossado em Cabo Delgado, como ficou 
claro, na semana passada, com a recuperação da 
estratégica vida de Mocímboa da Praia, que es-
tava sob controlo dos jihadistas há pelo menos 
um ano.

“As Forças Conjuntas de Moçambique e 
Ruanda controlam a vila de Mocímboa da 
Praia. Controlam as infra-estruturas públicas e 
privadas, com enfoque para edifícios do Gover-
no local, porto, aeroporto, hospital, mercados, 
estabelecimentos de restauração, entre outros 
objectos económicos”, informou, no dia 08 de 
Agosto, o Ministério da Defesa Nacional, atra-
vés de uma nota lida pelo respectivo porta-voz, 
o Coronel Omar Saranga.

Na mesma nota, o Ministério da Defesa in-
formava que continuam em curso operações 
com vista a consolidar o controlo das “zonas 
críticas”, em referência a “alguns bairros peri-
féricos e a zona onde se localiza a estação de 
tratamento da água”.

 Para os insurgentes, a derrota sofrida em 
Mocímboa da Praia é difícil de digerir, uma vez 
que tinham naquela vila o seu “bastião”. A zona 
é descrita como estratégica para o abastecimen-
to, através do porto local. 

É também na Mocímboa da Praia que estão 
localizadas aquelas que são, provavelmente, as 
maiores bases dos terroristas, conhecidas como 
“Síria 1” e “Síria 2”, que estão também na mira 
das Forças de Defesa e Segurança e seus aliados. 

Antes de chegar ao “coração” do jihadismo 
em Moçambique, as Forças Conjuntas de Mo-
çambique e Ruanda lograram êxitos em impor-
tantes posições do grupo Ansar al Sunnah. Ao 
norte da vila sede do distrito, foram recupera-
das as posições de Quelimane, Njama, Tete, Ma-
puto e Primeiro de Maio. Ao oeste da mesma 
vila, a Força Conjunta avançou pelas posições 
de Ntotwe, Manilha, Magoma, Mumu e Mbuje.  

O último passo antes do “assalto final” foi a 
recuperação da localidade de Awasse. Situada a 
45 quilómetros da vila de Mocímboa da Praia, 
é também tida como uma posição altamente es-
tratégica. Devido à sua localização, no entron-
camento das estradas que vão a Mueda, Ma-

comia e à própria vila de Mocímboa da Praia, 
constituiu-se, durante muito tempo, no local 
de planificação de acções de desdobramento 
inimigas. 

Todos estes sucessos foram alcançados com 
a presença das tropas ruandesas em Moçambi-
que, que começaram a chegar no dia 09 de Ju-
lho. É o período mais difícil dos jihadistas no 
país, facto que poderá piorar, com o lançamen-
to, na última segunda-feira, 09 de Agosto, da 
Missão da Força em Estado de Alerta da Comu-
nidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), num evento que teve lugar em Pemba, 
capital de Cabo Delgado.

Liderada pela África do Sul, a Missão da 
SADC é composta por mais de mil soldados das 
Forças Armadas da África do Sul, Botswana, 
Angola, Lesoto e Tanzânia, nas especialidades 
de forças navais, terrestres e aéreas, e tem um 
custo de USD 12 milhões por um período ini-
cial de 30 dias, segundo explicou o Presidente 
da República, Filipe Nyusi.
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“Junta Militar não é determinante 
para o término do DDR”

DEFENDE HERMENEGILDO MULHOVO, DO IMD

Dois anos depois da assinatura do 
Acordo de Paz de Maputo entre 
o Governo e a Renamo, o pro-
cesso de Desmobilização, Desar-

mamento e Reintegração (DDR) das forças 
residuais da Renamo ainda não chegou ao 
fim, contrariamente ao que estava previsto, 
há uma “Junta Militar” que não aderiu ao 
processo e continua a perpetrar ataques ar-
mados na zona centro do país. Apesar disso, 
Hermenegildo Mulhovo, director executivo 
do Instituto para Democracia Multipartidá-
ria (IMD), considera haver condições para 
que o processo seja “bem-sucedido”. Apesar 
de reconhecer que a Junta Militar perturba o 
processo, entende que “não é determinante” 
para a conclusão do mesmo.

O IMD é uma instituição que tem estado envolvida 
em assuntos ligados à paz e reconciliação, bem como na 
promoção da democracia multipartidária. Tem criado 

mecanismos para juntar as partes outrora beligerantes, 
neste caso o Governo e a Renamo, de forma a garantir 
que as armas “se calem” definitivamente no país. É, por 
isso, uma das instituições mais autorizadas para falar do 
processo de DDR, que enfrenta problemas de vária or-
dem. Dois anos depois, acompanhe a análise do director 
executivo da agremiação, em entrevista exclusiva ao Dos-
siers & Factos.

 
Processo caracterizado por reajustes sucessivos

Dossiers & Factos (D&F) – Passam dois anos desde 
a celebração do Acordo de Paz de Maputo. Que avalia-
ção pode ser feita, tendo em conta o comprometimento 
dos envolvidos no processo? 

Hermenegildo Mulhovo (HM) – Passados dois anos 
da implementação do acordo de paz, o nível de compro-
misso demonstrado pelos envolvidos, sobretudo as li-
deranças políticas, é bastante animador. Aliás, olhando 
para a implementação das componentes-chave do acor-
do, nomeadamente o pilar da descentralização e do DDR, 
notamos avanços significativos. No capítulo da descen-
tralização, o objectivo de termos governadores eleitos 
foi alcançado, abrindo-se agora caminhos para a descen-
tralização ao nível dos distritos. O DDR está também a 
trazer resultados satisfatórios, apesar dos reajustes siste-

máticos no calendário, existe uma confiança num térmi-
no bem-sucedido. Contudo, é necessário destacar que o 
processo de implementação dos acordos não tem sido 
um processo fácil e linear. Várias vezes notamos cons-
trangimentos e desafios, por vezes recuos e avanços, no 
entanto, até agora, nenhum dos actores ameaçou aban-
donar o processo. E aqui é importante sublinhar a von-
tade que as partes, em várias ocasiões, demonstraram de 
resolver as diferenças pelo diálogo. Queremos enaltecer 
o facto de, contrariamente ao que aconteceu nas eleições 
de 2009 e 2014, as últimas eleições, apesar de terem tam-
bém gerado alguma discórdia em relação aos resultados 
eleitorais, não terem resultado em tensões pós-eleitorais. 
Portanto, não temos conflito armado pós-eleitoral. E 
isso é extremamente importante para a preservação do 
ambiente de paz.  

D&F – O que tem sido feito para que o acordo con-
tinue a ser respeitado na íntegra?

 HM - Felizmente, temos notado que o primado 
do diálogo tem sido fundamental para a resolução dos 
constrangimentos ao longo do processo. A predispo-
sição e vontade demonstradas pelo Chefe do Estado e 
pelo líder da Renamo em resolver os constrangimen-
tos que surgem ao longo do processo têm determinado 
o sucesso dos resultados alcançados. Por exemplo, ao 
longo do DDR, houve reclamações da Renamo em re-
lação aos maus tratos aos seus membros desmobilizados 
e regressados às comunidades e denúncias de atrasos 
no processo de desmobilização, que, felizmente, foram 
reduzindo quando as duas lideranças se encontraram. 
Por isso, este canal de diálogo deve continuar durante 
e até depois do DDR. Para o IMD, o diálogo ocupa um 
lugar importante na consolidação dos processos de-
mocráticos em Moçambique. Uma ressalva importan-
te é que, neste momento em que entramos, na fase de 
reintegração, é importante que esta postura transborde 
para outros órgãos sub-nacionais, sobretudo nas regiões 
receptoras dos desmobilizados. As lideranças locais têm 
que demonstrar um espírito de abertura e diálogo para 
as possíveis tensões dos grupos integrados e membros 
da comunidade. Por outro lado, é também importante a 
melhoria da qualidade de debate ao nível do Parlamento, 
para que nenhum partido se sinta excluído pela ditadura 
do voto, sobretudo no actual figurino de desequilíbrio 
das relações de poder no Parlamento, resultante das últi-
mas eleições, onde a Frelimo tem a maioria absoluta em 
termos de assentos parlamentares.

 
Junta Militar afecta a qualidade do DDR

 
D&F – O DDR está muito atrasado face às pri-

meiras previsões. O que está a faltar para fechar o 
processo?

Director executivo acredita no fim do DDR bem-sucedido

Texto: Arão NualaneD&F

Continua na Pag  16
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Terrorismo em Cabo Delgado e os desafios da 
coordenação do apoio externo (2)
Por Salomão Mungoi                                              Mungoi440@hotmail.com

Da reforma do Sector da Defesa e Segurança (rss)
Em termos  técnicos (equipamentos, infra-estruturas e 

armamentos), com excepção de alguns países da SADC, 
o Ruanda, Estados Unidos da América e a missão da 
União Europeia (com padrões da NATO), usam técnica e 
armamentos diferentes da nossa actual “cultura”  de defesa 
e segurança, corporizada por equipamento e até mesmo 
ordem unida inspirados no Leste Europeu. Não há aqui 
nenhuma intenção de discutir a qualidade e efectividade de 
uma técnica sobre a outra!

De que maneira estamos “organizados” para assegurar 
que estas diferenças entre o que os nossos parceiros oferecem 
e o que é nossa prática actual e habitual  não impeçam que 
o processo corra de forma satisfatória? Precisamos nos 
recordar de guiar os nossos parceiros quanto a questões 
como "padrões" de militares /policiais que pretendemos 
instituir com vista a responder às ameaças que o país 
enfrenta actualmente e as que poderemos enfrentar no 
futuro. Por exemplo, o que será capaz de fazer o comando/
fuzileiro/militar ou polícia especial  a treinar no âmbito 
da missão da União Europeia em termos de efectividade 
se comparado com o padrão actual que teve ênfase na 
cooperação portuguesa? Por exemplo, a recente capacitação 
pelos americanos pressupõe algumas lacunas que foram 
detectadas nos nossos operativos, e nós podemos, com 
base nisso e noutros factores, “montar/idealizar” o tipo 
de operativo que procuramos e que as nossas escolas de 
formação devem produzir de forma regular e sustentável. Da 
mesma forma que enviamos contingentes para a formação 
na indústria petroleira para Angola e outros tantos para o 
Japão, à luz da Central Eléctrica da SONEFE, devemos ter 
em vista que a Defesa e Segurança requerem especialização 
em função das infra-estruturas a defender, por exemplo, as 
infra-estruturas no âmbito dos projectos de gás em Cabo 
Delgado e em outras partes do país.

Precisamos igualmente considerar os desafios 
impostos no manejo dos equipamentos. Por exemplo, os 
instrutores disponibilizados no âmbito do apoio externo 
têm capacidade de operar o actual equipamento regular 
das Forças de Defesa e Segurança? Ou ainda os potenciais 
instruendos têm a capacidade de operar os equipamentos 
a serem usados pelos instrutores? E se, porventura, os 
instruídos assimilarem esses equipamentos, o Estado estará 
em condições de (ou considera a hipótese de) garantir que 
operem com os mesmos no processo de funcionamento 
regular? É um grande desafio treinar jogadores de futebol 
com uma bola de voleibol, só para uma analogia. No caso 
da Defesa e Segurança, é um grande desafio, porque envolve 
“cultura” de Defesa e Segurança e “crenças” enraizadas 
dentro do sector. A metralhadora AK47 é considerada uma 
das armas mais letais e mais versáteis de se operar, mas não 
é regular nos países ocidentais, dentre outras razões, devido 
à cultura de uso de outras armas.

O país iniciou um processo de reformas a seguir à 
assinatura do Acordo Geral de Paz de Roma, em 1992. Um 
processo que teve seus méritos, mas, igualmente, desafios 
que se arrastam até aos dias de hoje. 

Méritos globais ligados ao fim da guerra civil dos 16 
anos. Desafios relativos, até ao momento, à interferência 
política na estrutura e composição das Forças de Defesa e 
Segurança. Privilegia-se a paridade política em detrimento 
de padrões de competência e mérito na liderança do sector 
(denotando falta de padrões ou inobservância de padrões 
para ocupar ou merecer certo grau militar ou policial); 
pouca prática da regular  [5] (recomendado na Política 
de Defesa e Segurança pela União Africana); actualização 
da segurança interna, através de processos de avaliação 
de ameaças à segurança e consequente reajustamento da 
abordagem estratégica. Aliás, esta última questão parece 

deficiente dos potenciais beneficiários, coordenação 
desmobilização - reinserção e reintegração deficientemente 
financiados), políticos (adesão de todos os potenciais 
beneficiários - a Junta Militar de Mariano Nhongo continua 
a abdicar de depor as armas).

No contexto do actual apoio externo (Ruanda, SADC, 
UE e USA), seria importante assegurar que as reformas em 
curso desde o Acordo Geral de Paz e acordos de Agosto 
2019, incluindo o DDR, não constituem processos paralelos 
aos apoios de reformas contemplados e anunciados pelos 
parceiros externos nos seus planos de ajuda a Moçambique. 
Aproveitemos a ocasião para criar ou reforçar padrões 
técnicos das Forças de Defesa e Segurança e lançar o desafio 
às nossas escolas de formação do sector a todos os níveis. 
Eliminemos de uma vez por todas a politização da Defesa e 
Segurança, porque afecta negativamente a efectividade das 
mesmas.

É igualmente recomendável integrar todo o apoio 
externo nos alicerces existentes da Defesa e Segurança do 
país. Por exemplo, em 2013, o país iniciou um processo 
de revitalização da Marinha, incluindo a Marinha de 
Guerra. No percurso do projecto, vários equipamentos 
para fortalecer em particular a Marinha de Guerra foram 
encomendados e alguns adquiridos e processos de 
incorporação nas Forças de Defesa e Segurança estavam 
(ou estão?) em curso. É importante aqui realçar, e já havia 
reflectido sobre isto antes, que este projecto de revitalização 
da Marinha é qualificado como sendo das melhores 
abordagens alguma vez desenhadas para estruturar e 
construir uma indústria marítima de um país nos últimos 
anos, segundo o Almirante (na reserva) da Marinha de 
Guerra Americana, Gary Roughead . Uma avaliação feita 
desde o ponto de vista técnico de sustentabilidade, com 
base nos objectivos preconizados e nas potencialidades 
do país, e não constitui uma avaliação política, embora 
o contexto político venha a beneficiar-se dos resultados. 
Sucede, porém, que o projecto está refém de falhas em 
processos administrativos entre as instituições do Estado. 
A este respeito, vale a pena recordar a minha reflexão 
anterior: “sendo um projecto viável e sustentável (assim 
avaliado) e pertinente e relevante (as ameaças à segurança, 
incluindo a protecção dos investimentos de gás, em curso 
em Cabo Delgado, foram claramente consideradas), não 
seria importante, havendo recursos (e tem de haver), 
implementá-lo enquanto as acções tendentes a corrigir os 
procedimentos administrativos correm os seus trâmites? 
Colocado de outra forma, qual é a nossa prioridade entre (1) 
responder a situações de violência que afectam e ameaçam 
o futuro do país versus (2) investigar e responsabilizar 
as instituições e/ou indivíduos envolvidos no desvio 
administrativo - comummente conhecido como "dívidas 
ocultas"? Eu escolheria responder a situações de violência, 
com potencial para restaurar a segurança e garantir o 
desenvolvimento económico, incluindo a angariação de 
recursos que permitam, eventualmente, o pagamento das 
chamadas "dívidas ocultas”. Para efeitos do apoio externo 
actual, seria importante assegurar que os equipamentos e 
serviços adquiridos no âmbito do negócio com a Privinvest 
sejam inventariados e incorporados nos processos de i) 
erradicação da violência actual e ii) implementação do 
processo de reformas visando a criação de uma Defesa e 
Segurança robusta e sustentável. Vale a pena aqui realçar 
que, mais uma vez, estou confuso com a nossa priorização. 
Já há data para julgamento do processo EMATUM, segundo 
li num jornal, e eu pergunto: o que determinou a velocidade 
da componente EMATUM se comparada com a velocidade 
de clarificar a componente Defesa e Segurança (ou militar), 
que neste momento poderia estar a contribuir para salvar 
vidas em Cabo Delgado e integrar as contas e desenhos da 
nossa futura e robusta Defesa Nacional?

estar na origem da actual situação, em que, por um lado, 
as Forças de Defesa e Segurança foram apanhadas em 
contramão (falha dos serviços de Inteligência e Segurança 
e/ou desvalorização das estimativas oferecidas por estes 
aos decisores, após a avaliação das ameaças - denotando 
ineficácia estrutural da relação entre os poderes soberanos) 
pelas situações de insegurança, e enfrentam o desafio de 
responder (orçamento e equipamentos obsoletos) às crises 
em curso.

A falta ou a irregular avaliação das ameaças à segurança 
leva a uma estimativa deficiente ou simplesmente à fraca 
fundamentação das necessidades de recursos para a Defesa e 
Segurança, e à consequente deficiente ou não orçamentação 
das prioridades da Defesa e Segurança. Já referimos que, 
durante os ciclones Idai e Kenneth, tínhamos, e continuamos 
a ter fuzileiros em Katembe, que não podiam chegar a Sofala 
e Manica, por falta de meios. A “Ponte aérea” para debelar o 
fenómeno homens armados no centro faltou, equipamentos 
operativos que deveriam estar alocados à unidades 
desdobradas em todo o país, incluindo a zona centro, 
faltaram e alguns enviados de Maputo facilmente perderam 
relevância (elemento surpresa ao inimigo), porque lentos a 
alcançar as zonas de operações ou porque denunciados pela 
vulnerabilidade de ter que percorrer tanto caminho e à luz 
do dia; as operações contra a violência em Cabo Delgado 
iniciaram com uma assustadora falta de recursos por parte 
das Forças de Defesa e Segurança (faltaram meios no ar, 
terra e na água).

O fenómeno "redução de gastos em Defesa e 
Segurança", popularizado pelos nossos “parceiros” e 
"líderes internacionais” de reformas, nomeadamente as 
Nações Unidas, União Europeia e os Estados Unidos da 
América, enraizou-se de tal maneira nas nossas instituições 
(particularmente na Assembleia da República, governos  e 
mesmo dentro das organizações da sociedade civil), que nos 
esquecemos que a "redução" somente é determinada por uma 
avaliação técnica de quanto precisamos e como podemos 
sustentar os nossos gastos com a Defesa. Alguém se recorda 
de quem disse, e com que base, que Moçambique precisava 
de forças armadas de 30 mil homens durante o Acordo 
Geral de Paz em 1992? Infelizmente, a consciência sobre 
o regular e permanente investimento na nossa segurança 
somente desperta quando estamos perante ameaças graves 
à segurança. Lembramo-nos de que as Forças de Defesa e 
Segurança podem ajudar a resgatar as populações (serviço 
humanitário) durante o ciclone Idai; que podem manter a 
segurança durante as ameaças de homens armados na zona 
centro e actualmente com a situação de insurgência em Cabo 
Delgado, e até no transporte de bens e serviços para zonas 
recônditas, por exemplo, urnas durante processos eleitorais.  
Neste momento em que os apoios externos se desdobram 
para o terreno, igualmente aumentou o tom sobre equipar 
as Forças Armadas (será que não podemos comprar um 
avião multiuso como o que os angolanos pretendem usar 
nas operações; será que podemos ter capacetes dos soldados 
e policias como os do Ruanda, ao invés de caps de pano 
(ineficazes na frente de combate) que os nossos operativos 
no teatro das operações apresentam?

A Defesa e Segurança é um acto de soberania e que 
precisa de recursos inteligentes e regularmente alocados. 
Em artigos anteriores, compartilhei as abordagens militares-
orçamentais-políticas do Chile e do  Uruguai, este último 
um país pequeno, mas que é o único capaz de fornecer todos 
os serviços de Defesa e Segurança previstos nas missões das 
Nações Unidas.

A Reforma do Sector da Defesa e Segurança em curso 
em Moçambique é um processo no qual se acresce o desafio 
do actual  Desarmamento, Desmobilização e Reintegração 
(DDR), o qual  enfrenta desafios técnicos (recenseamento 
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Os 22 pecados fatais da(os) música(os) 
moçambicana(os) – Parte 1

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

OPINIÃO 

A música moçambicana tem, desde a 
sua emergência, enfrentado problemas de 
diversas temáticas (assim como acontece 
com a música de outras partes do mundo). 
Mas acredito que mais críticos e polémicos 
têm sido os últimos acontecimentos. Digo 
isto porque, se voltarmos para o período 
entre os anos 60 e 80, verificamos uma altu-
ra em que o que reinava era a exaltação da 
cultura moçambicana, nas vozes de ícones 
como Fanny Fumo, Xidiminguana, Avelino 
Mondlane, entre outros que de tudo faziam 
para que a sociedade moçambicana não se 
esquecesse das suas raízes, formas de ma-
nifestação, suas vestes e, acima de tudo, o 
que lhe diferencia do resto do mundo. Era 
uma época de boas colheitas musicais… 
acredito fortemente nisso.

Quando falo da exaltação da cultura, 
quero, sim, dizer que o que mais se nota-
va era uma música virada essencialmente 
para a libertação e educação, não sendo tão 
notável a “vontade” de os músicos se inter-
nacionalizarem (hipoteticamente).

 Mas o ponto de destaque não são os da 
velha guarda, essencialmente. Este artigo, 
que espero ser útil para a reflexão e mudan-
ças de atitude, vem no sentido de mexer na 
ferida que retrocede a cultura, em particu-
lar a música moçambicana, olhando para 
os músicos da nova geração, que se têm 
deparado com desafios, alguns criados por 
eles mesmos, assim como pela falta, por ve-
zes, de conhecimento sobre a área em que 
eles decidem investir. Vamos por pontos:

Muitos países são conhecidos, maio-
ritariamente, por causa de seus activistas 
culturais (artistas) que muito elevam a sua 
bandeira e fazem o mundo ficar tentado a 
conhecer as suas origens. Não penso que a 
receita de dar valor à música seja encon-
trada no génio da lâmpada do Aladim, 
mas sim através de políticas e estratégias 
no sentido de tornar mais efectivo o que é 
produzido pelos cidadãos/artistas.

Não prevejo um sucesso musical efecti-
vo e firme enquanto, como sociedade, nos 
preocuparmos mais em atirar pedras do 
que em apoiar. Poderiam perguntar-me 
se estou a advogar o apoio de produtos de 
má qualidade, mas o ponto aqui não é esse. 
O ponto é pensar em trazer o mau para o 

bom, é fazer com que as pessoas com dúvi-
das sobre o que fazem encontrem mais mo-
tivos para serem eficazes e proactivas.

A sociedade é, para mim, feita de pensa-
mentos diversos, e não podemos simples-
mente pensar na música de forma limitada 
à velha guarda, já que acreditamos que é 
nesse período que mais houve produções 
de qualidade - não que eu duvide disso.

O ponto é o seguinte: as novas manifes-
tações musicais vêm numa altura em que 
o mundo se metamorfoseia e precisa ser 
compreendido em diversas perspectivas. 
Ignorantes nos tornaríamos se negásse-
mos a evolução das espécies de que outrora 
Darwin falara. O mundo está em constan-
te mudança… os seres humanos… assim 
como a forma como eles se comportam.

Por exemplo, podemos até considerar 
um atropelo à língua a forma como os jo-
vens (nos quais me incluo) ultimamente es-
crevem as suas mensagens de texto, de for-
ma resumida (por exemplo, vrdde no lugar 
de verdade, etc.), mas por que não pensar/
reflectir nisso como um avanço linguísti-
co, afinal de contas, a expressão linguísti-
ca nunca parou de evoluir. Desde a idade 
da pedra à extinção (aparente) do latim e a 
criação de novos idiomas. Mas com certe-
za que não escrevo este artigo para falar da 
evolução das línguas ou até dar razão à for-
ma “errónea” como se escrevem mensagens 
(resumidas) nos últimos tempos.

Coloco esta abordagem para fazer per-
ceber que nós é que definimos como as 
coisas se devem comportar, o que me faz 
questionar o porquê de ainda não termos 
criado um Lionel Richie ou Michael Jack-
son moçambicano.

Não podemos ser simplesmente consu-
midores passivos e apreciadores. Discuti-
mos muito sobre a música que nos esque-
cemos de fazê-la.

Quando falo de “criação” de um Lio-
nel Richie moçambicano, estou a falar de 
investirmos em nossos músicos, para que 
estes sejam espelho de seus seguidores, da 
sua nação, para que o mundo reconheça as 
suas qualidades. Nenhum país vai reconhe-
cer um músico que é rejeitado pelo próprio 
país.

Estamos todos os dias a exaltar os nomes 

de diversos bons músicos, até fazemos fes-
tas de homenagem. Mas de que nos servem 
tais festas, se o tal músico regressa para a 
sua casa e questiona-se, de forma frustra-
da, sobre o porquê de não conseguir sentir 
o resultado de todo o esforço que empreen-
deu na sua carreira?

Existem muitos músicos que preci-
sam de assistência. Alguns, que com ida-
de avançada poderão se ir (permitam-me 
assim dizer) sem ter deixado um legado 
tangível na sociedade. Se falo de um legado 
tangível, falo, por exemplo, de uma plata-
forma que se pode construir no sentido de 
fazer o upload de todos os dados musicais 
de nossos músicos, afinal de contas, alguns 
músicos não se  lembram da sua primeira 
gravação, isto porque lhes falta um acervo 
de conservação dos seus dados musicais, 
que os ajudaria a estarem atentos nas suas 
actividades.

Os músicos famosos não são só feitos da 
sua forma de dançar ou vestir, são sim fei-
tos da capacidade de gerir a sua carreira. 
Pode até parecer uma ignorância da minha 
parte, mas me arrisco fortemente a dizer 
que 90% ou mais dos nossos músicos não 
têm um plano de gestão de suas carreiras. 
Actuam, aparecem nas telas televisivas, 
mas as coisas terminam por aí, não há um 
seguimento das coisas. Então me pergunto: 
O que estaria a falhar?

Será o medo de procurar pessoas capa-
citadas para lhes abrir a mente para melhor 
controlar o que fazem? Sobre este ponto 
poderei debruçar-me mais adiante.

O que deixo ficar, antes de entrar nos 
22 pecados fatais da música moçambicana, 
é o desafio de se investir mais nos nossos 
quadros musicais. Temos muita riqueza 
musical aqui dentro (Moçambique), que 
acredito que não estamos a conseguir ver. 
O importante é sentarmos, fazermos um 
plano de gestão e abrirmos mecanismos 
para que exista uma plataforma musical 
moçambicana, onde o mundo todo possa 
encontrar o seu músico preferido. Meios 
para fazer essa plataforma? São vários os 
meios (não vou aqui abordar, porque não é 
o tópico da minha análise).

* Continua na próxima edição, com a 
descrição dos pecados da música nacional



SEGUNDA-FEIRA16 de Agosto  de 20218 DOSSIERS & FACTOSOPINIÃO

Purificar as fileiras da Polícia 
moçambicana!

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

O país tem vindo a ser surpreendido 
por notícias pouco abonatórias para a 
nossa corporação policial, com um nú-
mero cada vez mais elevado de agentes 
da polícia, nas diferentes especialidades, 
envolvidos em actos criminais contra 
cidadãos indefesos, cidadãos que deles 
esperavam segurança e protecção, que, 
afinal, é um direito constitucional.

Para melhor entendimento do grau 
de preocupação da sociedade, importa 
destacar algumas notas que revelam a 
perda de confiança na nossa Polícia. As-
sim escreveu-se nas redes sociais e em 
alguma Imprensa nacional:

- Parece-me que os mais habilitados 
no roubo, sequestros e outros crimes es-
tão no SERNIC e na PRM

- Roubo milionário: agentes da PRM 
e do SERNIC envolvidos no roubo de 
5,7 milhões de meticais.

- Agentes da polícia envolvidos, não 
no combate ao crime, mas no roubo de 
5,7 milhões de meticais.  

 De alguma forma, estes factos res-
pondem à seguinte pergunta: por que é 
que a população recorre a linchamentos 
quando um ladrão cai nas suas mãos? 
A sociedade já não nutre simpatia nem 
confiança nas autoridades policiais. 
Aqui está a explicação para o facto de 
alguns ladrões que caem nas mãos da 
população ficarem pouco tempo nas 
celas! Sim, é porque os colegas não os 
retêm.

 É prova da necessidade de purifica-
ção das fileiras da corporação policial, 
porque, na verdade, a corporação anda 
demasiado poluída de gente que devia 
estar na cadeia, em vez de vestir o uni-
forme que o povo comprou com seus 
parcos impostos.

Não há dúvida que o método usado 
para seleccionar e recrutar candidatos 
a membros da corporação está enfermo 
de irregularidades e inconsistências. Há 
muita corrupção e nepotismo. Os regis-
tos criminais já não são fiáveis para con-

firmar a idoneidade dos candidatos. 
Muitos candidatos, depois de terem 
passado de alguns estabelecimentos 
prisionais, em consequência de alguma 
condenação, vêem o documento ilibar-
-lhes desse acto criminal.

 Há anos, no período pós-indepen-
dência, a selecção era feita em reuniões 
com a comunidade, na aldeia, no bair-
ro, e com todos os residentes do local, 
onde o candidato era devidamente co-
nhecido e, caso fosse de conduta du-
vidosa, era denunciado e ficava “por 
terra” naquele exacto momento, pois 
a população entendia que, tendo arma 
em seu poder, tornar-se-ia mais uma 
ameaça para a própria comunidade.

 Estando comprovado que o actual 
método de selecção é deficiente, por 
que não se retornar ao método Samo-
riano? Precisamos de reactivar algumas 
boas experiências que foram trocadas 
pelas supostas tecnologias de ponta 
que permitem muita manobra.

 O estranho é que a corrupção abran-
ge sectores que antes nunca tinham 
sido abrangidos. Imagine que alguém, 
para ingressar no Exército, precisa de 
cunhas! Por isso temos um exército de 
licenciados sem moral de enfrentar os 
desafios impostos ao país. Finda a mis-
são militar, são prioritários na selecção 
e recrutamento de quadros para a cor-
poração policial, sob pretexto de terem 
sido militares. E vão engendrar esque-
mas criminais, porque, entre eles, estão 
criminosos portadores de certificados 
de licenciatura.

A nossa Polícia está infestada de 
malfeitores que, no lugar de solucionar 
casos, pressionam os denunciantes, no 
sentido de os extorquir. Ninguém du-
vida que seja verdade que haja uma 
polícia envolvida em crimes de seques-
tros e assaltos, tudo por culpa da cre-
dibilidade que se foi corroendo com o 
tempo.

Tal situação preocupa e amedronta 

toda uma sociedade, cuja expectativa 
era ter uma polícia que fosse sua reta-
guarda segura. Hoje em dia, é mais peri-
goso ver um polícia à tua frente, quando 
antes era sinónimo de segurança. É ur-
gente que seja encontrado um método 
eficaz de seleccionar e recrutar polícias 
para as diversas especialidades, a bem 
do país.

 É condenável o acto de justiça pelas 
próprias mãos, mas, para que a popu-
lação mude de atitude, é urgente que a 
nossa Polícia seja eficiente, honesta e te-
nha um desempenho que justifique a sua 
aliança com o povo que jurou defender.

Saudamos os comprometidos com a 
causa da nação, fundamentalmente na 
defesa do povo, pois tomamos conheci-
mento da existência de polícia “ladrão” 
graças à acção de polícias honestos, 
comprometidos com o dever de me-
lhor servir à pátria. Temos polícias que 
se entregam à causa da nação de corpo 
e alma, que merecem um tratamen-
to especial por parte do Governo e da 
sociedade.

O povo tem o dever de apoiar os me-
lhores filhos da pátria, para que redo-
brem esforços na sua defesa. 

Não se deve edificar muros de distan-
ciamento entre a Polícia e a população, 
pois a corporação deve sentir-se como 
peixe na água quando se encontra no 
seio da população, até porque faz parte 
da população, é composta por filhos da 
população e são residentes dos bairros 
ou aldeias onde o povo reside.

Não é fácil nem é possível combater 
a criminalidade quando os que deviam 
combatê-la também são criminosos, 
colaboram com sequestradores, com 
assaltantes, aliás, com todo o tipo de 
criminoso que mexe com a vida dos ci-
dadãos todos os dias. Quem sente que 
rende melhor na criminalidade, que en-
tregue o uniforme e vá ao que lhe con-
vém, no lugar de sujar o desempenho da 
corporação.
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Maria, mulher de dois maridos! – Xidontane, ou seja, 
homem da noite, um problema gravíssimo . Parte III

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

Tempos foram passando e o casal 
va o fulgor do seu amor diminuir aos 
poucos. Sitoe, mesmo sem precisar 
aprofundar o questionamento, mos-
trava algum tipo de preocupação. A 
Maria tinha um problema. Concebia, 
mas o resultado eram nados mortos, 
e nesta preocupação adicionava-se 
ao facto de ter começado a haver 
um  comportamento anormal desta, 
principalmente no período noctur-
no. Quando isto iniciou, Sitoe nem 
deu a devida atenção, estava con-
vencido de que não passava de uma 
alucinação. Mas não. A Maria falava 
em pleno sono, ou seja, envolvia-se 
em  gritos que despertariam a qual-
quer um. Sitoe cutucava-lhe com 
cotovelo como forma de trazer-lhe 
a realidade, mas estes movimentos e 
gritos foram se multiplicando ao de 
despertar algum tipo de  curiosida-
de. Sitoe, numa das noites, decidiu 
não pregar completamente o sono e, 
quando estes movimentos e gritos 
iniciariam, logo manteve-se sentado 
na cama e atento a todo este cenário 
estranho de sempre. Maria gritava e 
gemia, fazia sinais de quem está em 
pleno acto sexual. Seus movimentos 
denunciavam uma relação anormal, 
pois se espalhava e se esperneava 
por toda a cama. Maria fazia gestos 
profundos de uma mulher amada, 
pelo que deixou atónito o Sitoe. Este 
não resistiu,  acorda-a, como forma 
a aliviar daquele todo sofrimento. 
Maria, assustada, manteve a vergo-
nha de um cara-cara com o Sitoe, 
esta respirou fundo e questionava o 
que estaria a acontecer, perguntava 
ainda o porquê de, em vez de dor-
mir, seu marido estar sentado e as-
sistindo-a. Sitoe só abanava a cabeça 

e faltava-lhe algum tipo de coragem 
para contar esta estranha situação 
que entretanto perdurava já há al-
gum tempo. Abraçou sua esposa e 
não se conteve. Lágrimas encheram 
aquele lençol branco no escuro da-
quele quarto, e, de repente, eis a re-
velação para a esposa que continua-
va com cara de espanto e medo.

Dizia Sitoe que sua esposa fazia 
amor com um estranho. “Meu amor, 
não sei o que contigo se passa, mas 
tenho estado a notar que nossas noi-
tes são de terror. Quando pretendo 
ter-te como mulher, sinto que estás 
com forças anormais. Você luta para 
de mim se livrar, sinto que nosso 
prazer sexual é condicionado. Uns 
dias bons e outros nem por isso. Sua 
entrega na cama tem sido um esfor-
ço sabotado por algo anormal”, di-
zia o Sitoe, com sentimento de pena. 
“De alguns dias para cá, meu sono 
não vem e quando na cama me sen-
to vejo-te em algum tipo de relação, 
mas não comigo. Tens estado a fazer 
movimentos de sexo, parecendo es-
tares a sonhar o que não pode ser”, 
continuava Sitoe, que finalmente 
teve coragem de tudo falar. 

Diz Maria, em resposta, que al-
gum tipo de vergonha a acomodou, 
mas que tem estado a sentir que algo 
falta nela como esposa. Maria diz e 
confirma acordar, algumas vezes, 
com algum tipo de cansaço, fala ela 
de ter problemas e que, em certas 
ocasiões, ela acorda com suas roupas 
interiores humedecidas. Diz estar 
sempre a ver homem que lhe visita 
nas noites. “Tenho estado a sonhar 
a fazer amor com alguém que não 
consigo identificar. Vejo  este vulto 
de homem que atormenta toda mi-

nha noite, mexe comigo, me deixa 
com medo e, às vezes, falta-me até  
uma simples voz para gritar pelo so-
corro. Tenho estado a orar, mas pa-
rece que Deus não me dá ouvidos e 
sinto que minha vida está num am-
biente trémulo”, falava a Maria, toda 
arrependida, em como tivesse feito 
algo para esta triste sina. A Maria 
confessa estar possuída de algum 
espírito e, na sua opinião, precisa de 
ajuda. Ela desconfia de alguém que 
esteja a assombrar a vida dos dois e 
desafia, mais em forma de pedido, o 
marido para que se encontre outras 
formas de resolver este problema. 
Sitoe mostrou-se sensibilizado com 
o sofrimento da esposa, e também 
ele concordou com a ideia de haver 
algum tipo de assombração, pelo 
que algum trabalho de “afugenta 
espíritos” precisa-se. Contou a sua 
cônjuge que lá para as bandas de 
Maxaquene tem um mazione bas-
tante renomado. Sitoe acredita que, 
com este mestre da espiritualidade, 
algo pode ser feito. 

Na próxima edição: Maria e Sitoe 
procuram responder às provocações 
do homem da noite, consultado ao 
velho mazione. 

_________
Não podemos aceitar que conti-

nuemos a perder pessoas que tan-
to amamos. A COVID-19 pode ser 
combatida desde que eu e tu cum-
pramos rigorosamente as normas de 
prevenção. Siga as orientações dos 
serviços de Saúde, mantenha o dis-
tanciamento físico de dois metros, 
usa a máscara, lave as mãos com 
água e sabão, e, acima de tudo, fica 
em casa. 

O nosso maior valor é a vida!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Padrinho recusa-se a pagar lua-de-mel aos 
afilhados por serem indisciplinados (FIM)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Na edição passada, iniciámos a 
“História de Vida” que fala da de-
sorganização de afilhados/ noivos 
na organização do seu próprio ma-
trimónio, o que criou embaraços e 
danos – financeiros e reputacionais 
– aos padrinhos.

Dissemos que mudaram a hora 
e o local onde tinham previamente 
avisado que ocorreria a cerimónia 
da assinatura oficial do casamento. 
Também fizemos referência ao facto 
de, nas mesas para os seus convida-
dos, não haver garrafas de champa-
nhe, quando tinham garantido aos 
padrinhos que esta componente es-
tava assegurada.

Os padrinhos procuraram formas 
e solucionaram todos estes cons-
trangimentos. No entanto, a cerimó-
nia do dia seguinte (domingo) esta-
va também marcada para um salão, 
algures no bairro das Mahotas, no 
município de Maputo. Para este dia, 
estavam convidadas cerca de 300 
pessoas, na sua maioria familiares 
que, no entanto, não tinham feito 
parte da cerimónia do dia anterior.

 Aqui, quer as bebidas quer as 
comidas estavam no ponto. Como 
se diz, estava tudo a postos para se 
“gruvar”, com boa música e “garfar” 
da melhor gastronomia. Como é ób-
vio, e assim mandam as boas regras, 
primeiro chegam ao salão os con-
vidados e só mais tarde é que são 
chamados os noivos, para que, em 
grande estilo, sejam recebidos pelos 
mirones.

14:00 era a hora marcada para o 
início do evento e lá chegaram os noi-
vos, quando passavam 15 minutos 
das 14:00, portanto, com um ligeiro 

atraso. Os curiosos aperceberam-
-se da chegada da luxuosa Mercedes 
Benz que transportava as estrelas do 
dia. Os padrinhos fizeram-se à sala 
para o habitual reconhecimento do 
lugar e das condições. Enquanto 
isso, os noivos permaneciam ainda 
no interior da viatura.

 Carambas! Afinal, mais um epi-
sódio para envergonhar estava à vis-
ta. A dona do salão mandou trancar 
o portão principal, para que a via-
tura dos noivos não pudesse entrar, 
e, em simultâneo, mandou trancar 
as portas do salão para que nenhum 
dos convidados pudesse abandonar 
o local. Os noivos também não po-
diam sair do carro, muito menos 
entrar no salão.

 A razão para esta vergonhosa 
atitude é que os noivos não haviam 
pago o dinheiro para o arrendamen-
to do salão. Epah, coitados dos pa-
drinhos, que, ao se aperceberem da 
situação, tentaram, em vão, nego-
ciar com a dona do estabelecimento, 
que não quis ceder ao seu papo. Afi-
nal de contas, eram 80.000, 00 MT 
(oitenta mil meticais) que deviam 
ser pagos.

Na sua carteira, depois das despe-
sas inesperadas do dia anterior, o pa-
drinho quase que não tinha nenhum 
dinheiro. Ainda tentou convencer a 
dona da casa para que ficasse com 
as chaves do carro Mercedes-Benz 
como penhora até ao dia seguinte, 
altura em que este iria pagar o valor 
em causa,  mas a senhora não queria 
nada disso.

 Com o passar do tempo, os con-
vidados foram se apercebendo da 
situação, e a vergonha alheia foi 

tomando conta deles. O padrinho 
mandou a madrinha mexer com os 
pauzinhos nas contas bancárias, 
nas ATMs, e lá vieram cerca de 30 
mil meticais, valor entretanto inci-
piente para uma despesa de 80 mil 
meticais.

Já sem nenhuma saída, o padri-
nho mandou chamar todos os ir-
mãos e primos do noivo para que 
cada um pudesse contribuir. Na ver-
dade, não foi fácil, uma vez que to-
dos haviam antes contribuído para 
ajudar na realização da cerimónia 
de casamento. Das contribuições 
feitas naquele instante resultaram 
27 mil meticais.

Assim sendo, a dona do salão acei-
tou receber aquela parte e, por con-
ta do valor que faltava, ficou com a 
viatura Mercedes. Só assim abriu as 
portas, quando já passava das 17:00 
horas, com toda a gente a reclamar 
de fome e desconforto. Dia seguin-
te, os padrinhos foram liquidar a dí-
vida e levantaram o carro.

 Foi mais ou menos isto o que 
aconteceu no casamento de Serôdio 
e Helena. Ora, importa referir que 
todos os presentes oferecidos a eles 
pelos convidados foram deposita-
dos na casa da mãe do noivo, por-
que eles nem sequer tinham casa 
própria, não tinham nem televisor. 
Um caso para dizer que são jovens 
desorganizados e que desorganiza-
ram também os padrinhos.

Insatisfeito com tudo quanto pas-
sou, e em jeito de castigo, o padri-
nho mandou cancelar a reserva que 
havia feito para a lua-de-mel dos 
seus afilhados, que teria lugar na ci-
dade sul-africana de Cape Town.
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O que diria Tio Mone desta "soruma"?
General Tapioca
Um pouco antes das máscaras, 

em 2019, num seminário bastante 
concorrido sobre jornalismo cultural, 
que aconteceu no Centro Cultural 
Português em Maputo - o Instituto 
Camões, entre outros oradores estava 
o carismático sociólogo Filimone 
Meigos. Quando chegou a vez de fazer 
a sua comunicação, sem "papaia" na 
língua, disse algo que deixou a todos 
os presentes boquiabertos. Em forma 
de notas prévias disse, categórico, que 
"a modernidade falhou como projecto 
de sociedade". Esta afirmação do 
sociólogo, aparentemente herética 
naquela ocasião, era uma manifesta 
denúncia do fracasso das discussões 
intelectuais sobre a modernidade e 
suas lógicas de inclusão e exclusão. 
Antes que os murmúrios na sala 
ganhassem corpo, o sociólogo 
esfregou o sal na ferida: "onde é que 
estão os donos da casa?" Olhamos 
todos para os lados e eles não 
estavam em lugar algum, tinham 
tomado o chá de sumiço! Deixe-
me contextualizar, caro leitor: O 
seminário sobre jornalismo cultural 
de que estou a falar tinha muitos 
oradores, na sua maioria portugueses. 
Estes fizeram, de forma seguida, as 
suas apresentações, e nós o público, 
incluindo os outros oradores que 
teriam parte no mesmo seminário, 
ouvimo-los com atenção. Entretanto, 
logo que os "donos da casa" – foi assim 
que o sociólogo chamou aos oradores 
portugueses, talvez por estarmos 
no centro cultural português – 
terminaram as suas apresentações, 
saíram, não só da tribuna, para dar 
espaço aos outros oradores, mas, 
literalmente, abandonaram o local, 
todos. Deixando-nos, segundo 
Filimone Meigos, "entre nós". Isso 
não pareceu bem ao sociólogo, que 
não deixou para depois: "eu sempre 
defendi esta posição: 'a modernidade 

da modernidade como projecto de 
sociedade? Eu não tenho dúvidas 
quanto a isso, menos ainda pelo facto 
de que este é um dicionário moderno.  

Nos dias que correm, ninguém 
mais carrega dicionários físicos para 
efeitos de consulta. Nos tempos 
modernos em que vivemos, temos 
tudo à palma da mão. É neste 
contexto que os pesados dicionários 
deram lugar aos virtuais, online, mas 
se tivermos que encontrar este tipo de 
respostas nas buscas que fazemos nos 
meios modernos, parece-me que será 
preferível ignorar e modernidade, 
porque, de facto, ela falhou e continua 
a falhar.  

A questão é: terá o editor 
daquele dicionário de meia-tigela, 
propositadamente, trazido um 
conceito medieval para um dicionário 
moderno por mero escárnio ou 
estará ele convencido de que aquela é 
a única definição ideal para soruma?

O que evidencia o tom racista 
desta definição é quando diz: os 
negros "aproveitam" para fumar. Este 
"aproveitar" dos negros dá a entender 
que os brancos dão a melhor utilidade 
à planta, entretanto, os negros só 
aproveitam para fumar. Um autêntico 
ultraje, se considerarmos o facto de 
que o consumo da soruma é legalizado 
em cerca de 42 países, sendo que se 
contam com os dedos de uma mão 
os países de maioria negra em que o 
consumo dessa planta não é crime.  

Não é a primeira vez que me 
indisponho com aquele dicionário 
online, outra vez, encontrei um erro 
grave na sua secção de esclarecimento 
de dúvidas, e expus essa vergonha 
neste mesmo espaço! O estranho é que 
está em primeiro lugar nos motores 
de busca online, mesmo sendo um 
lixo. Se fosse um dicionário físico, eu 
o queimava sem hesitações.  

falhou como projecto de sociedade, a 
subalternização do outro está longe 
de ser erradicada. Temos agora um 
exemplo vivo, chegamos aqui cedo, 
e eles ainda se atrasaram, depois 
falaram, nós ouvimos, e depois foram-
se embora, como se a eles nós não 
tivéssemos nada a dizer", asseverou.

Lembro-me que houve uma 
tentativa de defender aqueles tipos, 
quando o sociólogo perguntou por 
que nenhum deles ficou para ouvir 
os outros oradores. Disse lá uma voz, 
por sinal de alguém da organização 
do seminário: "ainda temos aqui um 
dos donos casa, ali está", apontando 
para um técnico do centro cultural 
que cuidava do som, o único branco 
que ainda estava lá. Mais uma vez, 
sem escrúpulos, o Tio Mone, como 
é carinhosamente tratado pelos 
amigos, ripostou: "Conheço bem o 
Mozer (nome fictício), ele está ali 
pelo do som... E continuou, "não 
podemos defender este tipo de 
atitudes. Muntu i muntu hi bantu, ou 
seja, 'eu sou eu, porque sou eu entre 
os outros e com os outros'. Portanto, 
temos que nos ouvir uns aos outros". 
E assim terminou a sua nota prévia 
e começou a falar do que lhe tinha 
levado àquela casa, mas não é disso 
que pretendo falar hoje.

Na verdade, aqueles dizeres de 
Filimone Meigos saltaram à minha 
mente ontem, quando, por alguma 
razão, pesquisei no Google a palavra 
"soruma". Não acreditei no resultado 
apresentado por um desses dicionários 
online (https://www.dicio.com.
br), sem tirar nem acrescentar, o 
"Dicio" define soruma como: "Planta 
(cannabis sativa), cuja folha os Negros 
aproveitam para fumar". Isto me fez 
lembrar aquela intervenção do Tio 
Mone, e perguntei-me: o que diria o 
sociólogo desta definição? Não será 
esta mais uma prova do falhanço 
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“Tive hemorragia durante o parto na 
rua e hoje sou anémica”
Partos sem assistência são um pro-

blema muito comum nas zonas ru-
rais bastante afastadas dos grandes 
centros urbanos. Vezes sem conta, 

esta percepção leva-nos a ignorar o facto de 
o fenómeno ainda se verificar mesmo ao re-
dor das principais vilas e cidades. Do bairro 
Paulo Samuel Kankomba (PSK), no distrito 
de Boane, província de Maputo, chega-nos 
a história de uma mulher que deu à luz em 
plena rua, e que agora enfrenta problemas de 
anemia, por ter perdido muito sangue.

Dois dos três filhos de Ester Matsinhe nasce-
ram fora do hospital, sem assistência dos agentes 
de saúde. O último dos casos deu-se há aproxima-
damente duas semanas, no interior de uma viatu-
ra, quando a mulher tentava, desesperadamente, 
chegar ao hospital da vila do distrito de Boane.

A história de Matsinhe é reveladora de que 
até nas cercanias das grandes cidades – Boane faz 
fronteira com a cidade da Matola – os serviços sa-
nitários continuam longe de satisfazer a procura. 
Igualmente, mostra o quão a ausência de outras 
infra-estruturas e serviços públicos pode colocar 
em causa a saúde e a vida das pessoas.

É que Ester Matsinhe se viu forçada a entrar 
em serviço de parto na rua não só porque o hos-
pital mais próximo ficava distante, mas também 
porque não teve transporte em tempo útil, o que 
também deriva das péssimas condições das vias 
de acesso.

Apesar do recém-nascido gozar de boa saú-

de, o parto não assistido deixou sequelas graves. 
“Houve muita sujidade que acabou ficando den-
tro de mim”, conta a mulher, que diz ter perdido 
muito sangue, o que faz com que agora esteja a 
braços com problemas de anemia.

“Acredito que se o parto tivesse ocorrido num 
hospital, com a devida assistência de quem en-
tende, hoje não teria esses problemas”, lamenta 
a mãe de três filhos, que, ainda assim, agradece 
o apoio que teve naquele memorável dia, que foi 
fundamental para evitar danos piores: “eram por 
aí 07:00 horas da manhã quando a criança quis 
nascer e a pessoa que me estava a acompanhar 
gritou, pedindo socorro a umas senhoras que es-

tavam por perto para nos ajudarem”.
Não é a primeira vez que Ester Matsinhe passa 

por uma experiência semelhante. A sua “primeira 
sorte” também veio ao mundo na sequência de 
um parto não assistido, desta feita na sua própria 
casa.

“[A falta de um hospital] é preocupante para 
as mulheres grávidas, porque quando chega a 
hora, o bebé não avisa. A qualquer hora as dores 
do parto começam e é mais difícil quando isso 
acontece de noite”, explica a mulher, que diz não 
desejar a ninguém o que passou, sobretudo no se-
gundo parto.

Entre progressos e desafios

O Ministério da Saúde tem se referido a avan-
ços no que diz respeito à temática dos partos as-
sistidos, mas, na província de Maputo, de forma 
particular, os números mostram uma tendência 
decrescente. De acordo com o último anuário 
do MISAU, publicado em 2020, nesta província, 
a taxa de cobertura de partos institucionalizados 
saiu de 50.2% em 2018 para 47.2% em 2019. No 
período em apreço, foram realizados, na provín-
cia, mais de 40 mil partos.

Com números tão baixos, Moçambique arris-
ca-se a falhar o terceiro dos 17 Objectivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamen-
te “Saúde e bem-estar”, que consiste em “garantir 
o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-
-estar para todos, em todas as idades”.

Recorde-se que problemas durante a gravidez 

Matsine, com o bebé que nasceu na rua a caminho do 
hospital da vila

Hospital em construção no PSK, mas que nunca termina

Texto: Arão Nualane
Fotos: Sammy Mavale

D&F

“[A falta de 
um hospital] 

é preocupante para 
as mulheres grávi-
das, porque quan-
do chega a hora, o 
bebé não avisa. A 
qualquer hora, as 
dores do parto co-
meçam, e fica mais 
difícil quando isso 
acontece à noite”

APESAR DOS AVANÇOS, PARTOS NÃO INSTITUCIONAIS AINDA SÃO UMA REALIDADE
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Única escola primária existente no bairro

Estrada que está à espera de ser alcatroada

Crianças querem uma escola secundária no bairro

ou parto constituem uma das principais causas da 
mortalidade materno-infantil em Moçambique.

Falta de hospital é a ponta do iceberg

Entretanto, a falta de um hospital não é o único 
problema de Paulo Samuel Kankomba, uma região 
que, de resto, enfrenta muitas carências. A popu-
lação daquela zona, que reside essencialmente em 
casas de construção precária, lida também com a 
falta de escola de nível secundário (obrigando a 
que as crianças se desloquem para Massaca e Ma-
hubo), para além dos já referidos problemas das 
vias de acesso. Mas há mais.

“Esta parte do bairro não tem tubo principal de 
água, e o mesmo já não acontece com uma outra 
parte do bairro, que tem o privilégio de ter água 
canalizada”, queixou-se Denis Tembe, sublinhan-

do que o problema persiste há sensivelmente 15 
anos, sem resposta adequada das autoridades, o 
que gera sensação de “abandono”.

Por outro lado, concorre para cimentar esta 
percepção o facto de uma das poucas empresas 
que opera na região, a Bananalândia (produtora 
de banana), empregar “pessoas que vêm de fora”, 
deixando os nativos de lado.

 “Não é falta de interesse de trabalhar lá, não 
sabemos o que está a acontecer, porque os ‘bran-
cos’, quando chegaram, falaram com os líderes e 
disseram que queriam pessoas para trabalhar, mas 
os nossos chefes ficaram com a informação e não 
divulgaram. Nisso, foram contratar outras pes-
soas”, anotou.

“Queremos esquadra para reduzir roubos nas 
casas”

Gertrudes João, também residente no PSK, 
adiciona outro problema que atormenta a popu-
lação local: o recrudescimento da criminalida-
de perante a absoluta ausência das autoridades 
policiais. “Ainda ontem (terça-feira, 10 de Agos-
to), fui vítima de ladrões, em minha casa, pela 
madrugada. O ladrão tinha machado, e, ao se 
aperceber que notámos uma presença estranha 
dentro da casa, fugiu e deixou o instrumento”, 
descreveu, apontando depois para os escombros 
numa casa vizinha. Trata-se de um muro de ve-
dação que foi deitado abaixo por malfeitores 
após uma invasão mal sucedida – um dos ele-
mentos foi capturado.

Para Gertrudes João, a construção de uma 
esquadra ou posto policial é a única forma de 
debelar acções criminosas naquele extenso e po-
puloso bairro, mesmo porque, actualmente, os 
malfeitores actuam num estado de grande im-
punidade. A mulher aguarda ansiosamente por 
esta infra-estrutura, da mesma forma que espera 
pela construção de vias de acesso, bens públicos 
que, lembra a mulher, foram-lhes prometidos 
pelo actual elenco do Município de Boane, em 

tempos de campanha eleitoral.
Residente em Mahubo, Amisse Sanane é um 

jovem que conhece bem as peripécias de PSK, 
onde trabalha num pequeno salão de corte de 
cabelo. Para Sanane, a edilidade de Boane de-
via priorizar a construção da estrada que liga o 
bairro à vila, pois, nas suas palavras, há muitas 
pessoas que pensam em “meter os carros para 
fazer o transporte de pessoas e bens, mas quan-
do olham para via desistem”. 

Os interlocutores do Dossiers & Factos dizem 
que, devido à falta de dinheiro para o transpor-
te, por vezes não vão à escola. Outros recorrem a 
bicicletas, porque os pais não conseguem ter 40 
meticais diários para o efeito.

Adão Jackson, de 14 anos de idade e estudan-
te da 8.ª classe na Escola Secundária Eduardo 
Mondlane, em Mahubo, partilhou connosco as 
dificuldades que enfrenta no seu dia-a-dia, por 
conta da falta de transporte. “Levo muito tempo 
para chegar à escola, por causa da falta de cha-
pas, e nos dias em que não tenho dinheiro de 
chapa, vou de bicicleta, mas quando se estraga, 
não vou, porque de casa até lá é longe”.

Os residentes da região clamam igualmente 
pela construção de um mercado, como forma de 
travar aquilo a que chamam de “desorganização” 
no comércio informal, que é uma das alternati-
vas encontradas pela população, sobretudo mu-
lheres, para minimizar os altos índices de pobre-
za naquela parcela do distrito de Boane.



SEGUNDA-FEIRA16 de Agosto  de 202114 DOSSIERS & FACTOSINSS

A formação, que decorreu na Ponta d’Ouro, no posto 
administrativo de Zitundo, distrito de Matutuíne, tinha 
como objectivo munir os participantes de princípios e téc-
nicas que lhes permitam realizar e orientar trabalhos para 
a elaboração do Plano Estratégico do INSS. 

Intervindo na abertura do evento, a directora de Segu-
ro Social, Hermenegilda Carlos, destacou a relevância da 
capacitação, na medida em que consolida as experiências 
técnico-profissionais e académicas diferenciadas, princi-
palmente na percepção e interpretação das técnicas e mé-
todos de elaboração do plano estratégico.  Acrescentou ser 
necessária a harmonização de tais ferramentas no seio da 
equipa de trabalho, de modo a criar-se uma visão, coesão 
e coerência ao longo do respectivo processo. 

Disse ainda que o planeamento estratégico nas institui-
ções permite torná-las mais preparadas para as mudanças 

internas e externas, pelo que deve ser encarado como um 
processo de determinação de objectivos e metas organi-
zacionais de médio e longo prazos, assim como a orienta-
ção de acções e recursos para atingir tais objectivos, tendo 
como base a relação da organização com os seus ambientes 
interno e externo.

 Referiu ser dentro do mesmo espírito que o INSS criou 
uma equipa multi-sectorial, com vista à elaboração do Pla-

Quadros do INSS aprimoram técnicas de elaboração 
do plano estratégico

Quinze (15) técnicos do Insti-
tuto Nacional de Segurança 
Social (INSS), em represen-
tação de diversas áreas dos 

serviços centrais, foram capacitados 
em técnicas de elaboração do plano es-
tratégico. O evento decorreu na sema-
na finda e teve a duração de cinco dias.

INSS reforça a capacitação de funcionários

Cortesia: INSSD&F

no Estratégico 2022-2027, actividade que terá a duração de 
aproximadamente seis meses.

"A nossa expectativa é que sejam incluídos neste pro-
cesso todos os interessados, sobretudo os trabalhadores e os 
empregadores, que são os verdadeiros donos do sistema", 
acrescentou.

 A capacitação teve a duração de cinco dias e teve como 
facilitadores docentes da Universidade Eduardo Mondlane, 
nomeadamente Patrício Langa e Xavier Muianga. Falando 
aos participantes, Patrício Langa destacou a importância 
da planificação estratégica das actividades, que, segundo 
defendeu, deve ser o caminho que as instituições devem 
seguir.

NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Na capital do país, onde o processo decorre nas insta-
lações da sede da instituição, estão abrangidos os funcio-
nários dos serviços centrais e da delegação da cidade de 
Maputo.  À semelhança do que está a acontecer em todo o 
país, os funcionários que tomaram a primeira dose estão 
a tomar a segunda, enquanto os familiares fazem-no pela 
primeira vez, estando prevista a administração da segun-
da até à terceira semana do mês de Setembro.  

 O INSS planificou a vacinação de 1.005 funcionários, 
em todo o país, observando diferentes fases, assim como 
os seus familiares elegíveis, a partir da faixa etária de 18 

anos, cujo processo arrancou no dia 20 de Julho passado.
 O processo de vacinação nas restantes províncias está 

a ser feito através de brigadas móveis, estando a sua con-
clusão prevista para o mesmo período.

Na sequência, o Presidente do Conselho de Adminis-
tração (PCA) do INSS, Kabir Fahar Ibrahimo, voltou a 

Vacinação abrange famil iares dos 
funcionários

O processo de vacinação dos fun-
cionários do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS), para 
o reforço da imunização contra a 

Covid-19, já abrange os seus agregados fami-
liares, cuja administração da primeira dose 
arrancou na passada quarta-feira, 11 de Agos-
to, conforme o calendário estabelecido pela 
instituição, em consonância com o programa 
de vacinação das autoridades competentes.

exortar os funcionários da instituição que ainda não o fi-
zeram, juntamente com os seus agregados familiares ele-
gíveis para o efeito, a aderirem em massa e sem nenhum 
receio ao processo de vacinação, de forma a protegerem-
-se e, igualmente, evitar que, em caso de infecção, o seu 
efeito no organismo seja fatal.

Cortesia: INSSD&F

INSS NA LUTA CONTRA COVID-19

Familiares dos funcionários do INSS já estão a vacinar
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Nyusi e o líder da Renamo na assinatura do Acordo de Paz de Maputo

O debate sobre a 
descentralização 

a nível distrital tem que 
ser mais envolvente, pois 
o nível de poder sub-na-
cional é um nível estra-
tégico para a maior par-
te dos partidos, onde se 
espera que tenham tam-
bém a oportunidade de 
governar, garantindo as-
sim um espaço político 
partilhado e equilibrado

 HM – Na verdade, apesar dos avanços significativos 
no processo de desmobilização, com cerca de metade 
das bases desactivadas, este processo tem tido inúmeros 
desafios que têm resultado em reajustes sucessivos de ca-
lendário. Dentre os principais factores de atraso do DDR, 
destacam-se a deficiência na disponibilização de recursos 
para a desmobilização e a influência negativa imposta 
pela Covid-19. Por outro lado, é importante referir que 
para um processo tão complexo como este, e muitas ve-
zes sujeito à influência de factores externos adversos, os 
calendários estabelecidos também não foram realísticos. 
Por isso, mais do que olhar para os prazos de forma me-
cânica, é importante ter-se muita atenção à forma como 
o processo é gerido, tomando-se em consideração as ex-
pectativas e sensibilidades de todos os actores. A título de 
exemplo, é importante conseguir-se abarcar neste proces-
so os membros da Junta Militar. E o processo demonstrou 
que ainda é possível, com a recuperação de membros dis-
sidentes importantes que se haviam juntado à Junta Mili-
tar. Portanto, ainda temos um longo caminho a percorrer 
para fechar o processo.

D&F - Portanto, a Junta Militar está a ter um grande 
impacto?

 HM - Apesar de a Junta militar não constituir um im-
pedimento em si para o término do DDR, afecta a qua-
lidade do processo. O que se esperava era que todos os 
elementos das forças da Renamo estivessem incluídos no 
DDR, e que o fim do processo pudesse trazer tranquilida-
de ao país e em especial à região centro. No entanto, a exis-
tência de uma parte não incluída, e para piorar, protago-
nizando alguns ataques armados, é um factor perturbador 
do espírito do acordo de paz assinado. Por isso, achamos 
ser necessário e prioritário trazer este grupo para dentro 
do DDR. Aliás, nos últimos tempos, notamos deserções 
sistemáticas de membros importantes da Junta Militar, 
para aderirem ao processo de DDR. E achamos positivo 
o facto de terem sido aceites e incluídos no DDR sem ne-
nhuma represália. Acreditamos que isto pode motivar os 
restantes membros ainda na Junta Militar a abandonar as 
armas e regressar às suas comunidades, aderindo ao DDR. 
Assim, queremos acreditar que ainda existe espaço para a 
resolução do diferendo da Junta Militar por vias pacíficas. 
Neste caso particular, o IMD, conjuntamente com outras 
organizações parceiras, já se ofereceu para contribuir na 
exploração de vias mais pacíficas para se ter os membros 

da Junta Militar dentro do processo de DDR.
 D&F – Houve uma campanha por parte do Governo 

que incentivava a perseguição sem tréguas a Nhongo. O 
IMD não acha que isso pode ser um dos obstáculos que 
faz com que o DDR não termine?

 HM - Tal como me referi anteriormente, a Junta Mi-
litar não é determinante para a conclusão do DDR. Exis-
te um número claro de bases a serem desactivadas, em 
função de um calendário específico e da disponibilidade 
dos recursos. Estes elementos combinados com o com-
promisso das partes envolvidas é que são determinantes 
para o fim do DDR. A não inclusão da Junta afecta apenas 
a qualidade do DDR, uma vez que ainda poderão persis-
tir alguns focos de ataques perturbadores da tranquilida-
de, mesmo depois do DDR. E no campo das percepções, 
esta situação pode levar as comunidades mais afectadas a 
questionarem a efectividade de DDR. 

 D&F – O que está a ser ou foi feito para garantir que 
as bases já desactivadas não voltem a ser activadas?

 HM - Esta é uma questão muito importante. Ela diz 
respeito a elementos que são determinantes para a susten-
tabilidade dos acordos. Neste particular, o IMD tem vindo 
a alertar para mais atenção na necessidade de mais envol-
vimento das comunidades no processo de reintegração e 
reconciliação. É necessário que os desmobilizados encon-
trem conforto e ambiente favorável para a sua rápida inte-
gração nas comunidades. É necessário que todos trabalhe-
mos para que nenhum desmobilizado sinta a necessidade 
de voltar às bases militares e recorrer novamente à violên-
cia como mecanismo para impor as suas reivindicações. 
Por isso, o IMD tem trabalhado no sentido de conscien-
cializar a todas as partes que os canais democráticos são os 
únicos mecanismos eficazes para qualquer reivindicação e 
resolução de conflitos. E temos trabalhado no sentido de 
reforçar o entendimento para todas as partes envolvidas 
de que o diálogo é o único caminho. Afinal, a democracia 
começa, sustenta-se e consolida-se pelo diálogo.

 D&F - O que a sociedade moçambicana pode espe-
rar nos próximos tempos sobre o assunto do DDR?

 HM - Esperamos que os restantes membros da Junta 
venham a tempo de ser incluídos no DDR, e, adicional-
mente, que o DDR tenha o seu fim nos prazos estabeleci-
dos e que a tranquilidade e segurança sejam uma realida-
de, sobretudo na região centro do país, sendo a parte que 
foi mais afectada pelo último conflito. Queremos também 
ver mais campanhas e iniciativas para a reconciliação na-
cional a ganharem mais vigor no país, e que o extremismo 
violento em Cabo Delgado seja estancado, para podermos 
nos engajar num movimento maior de reconciliação na-

cional e celebrarmos continuamente os ganhos do acordo 
de paz.  

 D&F - Há um grupo de ex-guerrilheiros que ainda 
não recebeu o dinheiro da desmobilização. O que tem a 
dizer em relação a este ponto específico?

 HM - Este é um assunto que tem que merecer maior 
atenção por parte das lideranças políticas. Reclamações 
desta natureza não podem desacreditar o processo. Por 
isso, este é um assunto que deve ser esclarecido e ultra-
passado com a máxima urgência, para a manutenção da 
confiança no processo pelos restantes membros por serem 
desmobilizados. O sucesso deste processo depende da 
confiança e compromisso de todas as partes. 

 
Os partidos devem ser proactivos

 
D&F – Como é que avalia a participação de outros par-

tidos parlamentares e extra-parlamentares no processo de 
consolidação da paz?

 HM - Nós sentimos que, apesar de o processo até agora 
ter decorrido num ambiente bipolarizado, a sua sustentabili-
dade, sobretudo neste momento de reintegração e reconci-
liação, dependerá do envolvimento dos outros partidos e ac-
tores. O debate sobre a descentralização a nível distrital tem 
que ser mais envolvente, pois o nível de poder sub-nacional 
é um nível estratégico para a maior parte dos partidos, onde 
se espera que tenham também oportunidade de governar, 
garantindo assim um espaço político partilhado e equilibra-
do. Por isso, a sua não inclusão neste assunto do seu maior 
interesse pode resultar em tensões desnecessárias neste mo-
mento de consolidação dos acordos de paz. Por outro lado, 
em relação ao DDR, o período de reintegração é o período 
menos militarizado e que requer a intervenção de todos para 
um processo efectivo de reconciliação. Por isso, é necessário 
que se abra espaço para a participação de mais actores.

 D&F - E o que tem a dizer dos partidos que dizem es-
tar a  sentir-se excluídos do processo?

 HM - A estes partidos queremos recomendar muita 
criatividade e proactividade. Os mecanismos democráticos 
existentes no país oferecem ferramentas para que se façam 
incluir, ou seja, que não fiquem à espera de ser incluídos. Eles 
podem  fazer-se incluir. Esperamos ver mais iniciativas de 
reconciliação desenvolvidas pelos próprios partidos. Aliás, 
o IMD sempre incentivou, através de apoios aos partidos, o 
desenvolvimento de iniciativas para o reforço da paz. E em 
relação aos debates no Parlamento sobre a descentralização 
distrital, os restantes partidos sem assento no Parlamento po-
dem  engajar-se em actividade de advocacia para influenciar 
o debate.

Continuação sa Pag  05
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ISSM, IP, prima por excelência no atendimento ao Consumidor de 
Seguro 
 
Maputo, Agosto de 2021 - O Instituto de Supervisão de Seguros de 

Moçambique, IP, abreviadamente designado ISSM, IP, criado pelo Decreto-

Lei no 1/2010, de 31 de Dezembro, é uma pessoa colectiva de direito público, 

dotada de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira. 

 

Compete ao ISSM, IP entre outras atribuições, no âmbito da supervisão e 

fiscalização dos operadores de seguros autorizados a exercer a sua 

actividade no País, receber e apreciar reclamações dos consumidores de 
seguros, no domínio da execução de contratos de seguro.  
 

Neste contexto, esta entidade de supervisão de seguros, tem diligenciado a 

necessária articulação entre o tomador de seguros e seguradora, com vista a 

um adequado aconselhamento, no espírito de actuação de boa-fé das partes, 

de acordo com a alínea b) do no 3 do artigo 7 do Regulamento Interno do 

ISSM, IP, aprovado pelo Diploma Ministerial no  300/2012, de 14 de 

Novembro. 

 

Assim, o envio ao ISSM, IP, de qualquer reclamação deve ser 
acompanhada dos respectivos documentos de suporte, podendo ser 
através do contacto directo às instalações da mesma instituição, ou 
pelos seguintes contactos: 
  

 Página web: www.issm.gov.mz 
 Correio electrónico: info@issm.gov.mz 
 Linha verde/gratuita: (+258) 82 800 500 600 e 21 800 500 600 
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Assim sendo, em 2022, espera-se atingir 
122.048,95 mil milhões de meticais de pro-
dução global, arrecadar receitas no valor de 
76,3 milhões de meticais, com um cresci-
mento de 7,8%.

Espera-se, de forma específica no sector 
agrícola, garantir a segurança alimentar, 
através da produção de 4.388.015 toneladas 
de produtos diversos, com um crescimento 

de 3,8%. 
Constituem igualmente premissas do 

Aprovado plano e orçamento do Conselho 
Executivo para 2022

Assembleia provincial de Ma-
puto aprovou na semana finda 
(10/08/21) a proposta do Plano 
e Orçamento (PO) do Conse-

lho Executivo Provincial para o ano de 
2022. O instrumento constitui um meca-
nismo de programação das políticas de 
gestão sócio-económica que irá orientar a 
ação governativa dos órgãos de governa-
ção descentralizada provincial em 2022.

membros do conselho executivo provincial durante aprovação do plano e orçamento

executivo provincial, a prevenção e comba-
te a Covid-19, como também, prover bens e 
serviços sociais à População e a continuida-
de das reformas institucionais para a conso-
lidação da descentralização administrativa 
do Estado.

Um total de 68 viaturas, três mercados e oito insti-
tuições foram pulverizados no âmbito da campanha de 
sensibilização levada a cabo pelo Conselho Autárquico 
do da Manhiça, na província de Maputo. 

Na sequência, foram sensibilizadas 193 pessoas em 
diferentes locais, o que culminou com a detenção de al-
guns cidadãos, que, posteriormente, foram submetidos 
aos trabalhos de limpeza por não uso da máscara na via 
pública.

Na operação, foram igualmente fiscalizados 12 es-
tabelecimentos comerciais, tendo sido flagrado um a 
funcionar depois da hora prevista do fecho. Além disso, 
foi dispersa uma multidão durante a realização de um 
funeral no bairro de Maciana.

A brigada tinha como objectivos reduzir o nível de 
propagação da Covid-19 em locais públicos, aferir o ní-
vel de cumprimento do Decreto nr.50/2021, de 16 de 
Julho, sobre o estado de calamidade pública, na sequên-
cia da Covid-19.

Além disso, o Conselho Autárquico do distrito de 
Manhiça sensibilizou a população a aderir em massa a 
vacinação nos postos previamente identificados a nível 
dos bairros, como também apelou ao uso da máscara 
de protecção facial sempre que os munícipes se fizerem 
à rua. 

Na província de Maputo, lembre-se, esta egotada a 
capacidade de internamento dos doentes de Covid-19. 
Na semana passada, a Rádio Moçambique avançou que 
dois centros de internamento localizados na Matola-1 e 
Hospital Provincial estavam já sem capacidade de aco-

Conselho Autárquico da Manhiça sensibiliza 
munícipes

O Conselho autárquico da 
vila da Manhiça pulverizou, 
sensibilizou e fiscalizou, há 
dias, estabelecimentos co-

merciais, transportes públicos e mer-
cados no âmbito de prevenção e com-
bate a Covid-19.

lher pacientes com sintomas graves da Pandemia.
O facto, explicou a rádio pública, resulta do aumen-

to de doentes da covid-19 que, pela gravidade da sinto-
matologia, devem ser internados. A estação emissora, 
que diz ter tido acesso ao Centro de Isolamento da Ma-
tola-1, constatou a inexistência de camas naquele que 
é o único centro que reúne as condições exigidas para 
receber doentes graves da Covid-19 a nível da provín-
cia. A directora do Centro de Isolamento da Matola-1, 
Tânia Ribeiro de Almeida, descreve a saturação como 
preocupante, disse a RM. 

Brigada do conselho autárquico de Manhiça na luta contra Covid-19

PREVENÇÃO COVID-19

Texto: CortesiaD&F

Texto: CortesiaD&F
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A celebração do Dia Mundial da Juventude, a 12 de Agosto, 
constituiu pretexto para uma reflexão sobre a situação desta 
camada social em Moçambique. Especificamente, o Dossiers 
& Factos quis apurar o sentimento dos braços juvenis de 

Emprego, habitação e formação são al-
guns dos maiores problemas com que 
a juventude moçambicana se debate. 
São, na verdade, questões antigas que 

continuam sem resolução, em virtude de o Es-
tado moçambicano não possuir agenda para 
os jovens. Esta é uma posição defendida pelos 
braços juvenis de alguns partidos políticos da 
oposição.

“Estado não tem agenda para os jovens”

Para o MDM, há um problema, na percepção das 
intenções dos jovens, uma distância “entre o Governo e a 
juventude”, que torna esta classe social vulnerável a actos de 
aliciamento, como se vê agora em Cabo Delgado.

“Os insurgentes tiveram sucesso em Cabo Delgado, 
porque a sua propaganda encontrou fertilidade na juventude, 
pelo facto de haver uma juventude desesperada, abandonada, 
que não encontra no Governo qualquer tipo de solução”, 
argumentou.

 
“O regime não tem visão”

Por sua vez, a Liga Nacional da Juventude da Resistência 
Nacional Moçambicana (RENAMO) considera que os 
problemas tradicionais que os jovens moçambicanos 
enfrentam resultam da má governação, tendo se agravado 
com o actual cenário de guerra em Cabo Delgado e com a 
crise gerada pela pandemia da Covid-19.

A força jovem da Renamo ataca os curricula vigentes no 
país, desde o nível primário ao universitário, por considerar 
que não estão orientados a dotar os jovens de capacidades 
para explorar os recursos de que o país dispõe, o que faz 
com que haja necessidade de importar mão-de-obra para 
trabalhar em grandes projectos.

“Temos a indústria do gás que já opera em Moçambique 
há mais de 20 anos, mas, mesmo assim, continuamos com 
um número insignificante de profissionais dessa área. Isto 
revela a falta de visão deste regime”, disse Ivan Mazanga, 
presidente da Liga Nacional da Juventude da Renamo.

No campo da habitação, Mazanga classifica como penosas 
as políticas do Governo. Sustenta que as casas que têm sido 
colocadas à disposição dos jovens são bastante caras e não 
se adequam à realidade moçambicana, caracterizada por 
rendimentos baixos e desemprego.

Diz ser necessária a criação de um espaço de participação 
política onde possa ser estabelecido um diálogo estruturado, 
apresentando as melhores respostas para os anseios dos 
diferentes segmentos da juventude.

Aliás, entende que uma democracia que se quer 
moderna terá todo o interesse em que os jovens se assentem 
em estruturas fortes, livres, com lideranças robustas e 
independentes, porque só assim, diz Mazanga, serão capazes 
de constituir-se em valiosos instrumentos de sugestão de 
políticas consistentes.

Já Dércio Rodrigues, porta-voz da Nova Democracia 
(ND), defende que o Governo devia apostar mais nos 
jovens, conferindo-lhes oportunidades. Rodrigues lembrou 
que os jovens são a camada social mais instruída do país, 
sendo que, ainda assim, debate-se com sérios problemas de 
empregabilidade, o que gera “frustração”.

 “Ao nível da dinâmica económica, existem jovens a serem 
formados em várias áreas, mas não têm oportunidades de 
exercer aquelas que são as funções. E alguns deles acabam 
enveredando por áreas que não são as da sua formação”, 
lamentou.

O político não deixou de lançar críticas àqueles que 
colocam em causa a idoneidade dos jovens, alegando que 
estes “vão vender o país”. “Desprezam-se as capacidades da 
juventude no sentido de desenvolver os processos políticos e 
económicos”, anotou.

alguns partidos nacionais.
A Liga Nacional da Juventude do Movimento Democrático 

de Moçambique  (MDM) começou por congratular os 
jovens, por continuarem a demonstrar a sua disponibilidade 
para a construção da nação, abrindo “várias frentes”.

No entanto, o MDM lamenta o facto de os mesmos jovens 
continuarem a ser “penalizados” pela actual conjuntura 
governativa. Considera o braço juvenil do “galo” que, no 
país, não há políticas de formação que possam responder 
cabalmente aos anseios dos jovens e às áreas fundamentais 
da vida socioeconómica.

“Ficamos também preocupados com a falta de políticas 
claras para o desenvolvimento de habitações para os 
jovens. Entendo que há uma distância entre as políticas de 
governação e a realidade”, disse Ranato Muelega, líder do 
braço juvenil do MDM, para quem os jovens têm sido alvo 
de exclusão.

Outra área que preocupa o líder dos jovens do MDM 
é o emprego. Neste capítulo, ataca as estatísticas que têm 
sido apresentadas pela Secretaria de Estado da Juventude e 
Emprego, classificando-as como “falsas”. “Na verdade, estes 
números não reflectem aquilo que é a realidade”, disse.

Texto: Quelto JaneiroD&F

Ivan Mazanga, presidente da Liga da Juventude da 
RENAMO

Dércio Rodrigues, porta-voz da Nova Democracia

MDM insatisfeito com a condição da juventude em 
Moçambique

ACUSAM MOVIMENTOS JUVENIS DA OPOSIÇÃO

Anúncio publicitário
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FMJ diz que falta de ritmo prejudicou Kevin 
Loforte

O judo foi uma das modali-
dades que representou Mo-
çambique nos Jogos Olím-
picos de Tóquio. O único 

atleta moçambicano desta modalida-
de teve uma prestação algo cinzenta, 
e, por isso, nem sequer consta do top 
10 da competição, que era a meta esta-
belecida. Em entrevista ao Dossiers & 
Factos, o director técnico da Federação 
Moçambicana de Judo (FMJ), Romual-
do Sansão Muthemba, considera que 
a falta de campeonatos de preparação 
teve uma influência negativa na prova.

Apesar do claro falhanço dos objectivos defi-
nidos, o director técnico da Federação Moçam-
bicana de Judo (FMJ) avalia positivamente a par-
ticipação do judo nacional nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio. Segundo o dirigente, a pálida pres-
tação de Moçambique não se deveu à falta de 
qualidade do representante nacional, mas, sim, 
à falta de ritmo. Sublinha que Kevin Loforte, de 
24 anos, não conseguiu estar presente em todos 
os torneios de preparação, “o que nos obrigou a 
fazer apenas treinos de videoconferência”.

 O director técnico da FMJ afirma ser difícil 
um judoca treinar sozinho durante um ano ou 
uma época inteira, e acredita que “se tivéssemos 
tido mais cedo os treinos com contacto, os re-
sultados em termos de qualificação para os Jo-
gos Olímpicos e na própria competição teriam 
sido outros”. 

Constar do top 10 era a meta estabelecida 
pela federação moçambicana da modalidade, 
mas os resultados estiveram muito aquém das 
expectativas, e não foi só por culpa da falta de 
rodagem. Kevin Loforte, medalha de bronze no 
campeonato africano realizado em Senegal, teve 
problemas físicos nas vésperas do arranque da 
prova, tendo ficado alguns dias em observação 
médica. 

“Conseguiu recuperar, mas não a 100%, de-
vido ao tempo que era muito curto. Aliás, recu-
perou psicologicamente, mas não a tempo de 
reagir da mesma forma fisicamente, situação 
esta que fez com que não estivesse bem dentro 
do combate”, frisou a fonte, sem tirar mérito ao 
adversário, que “era extremamente forte e no 
ranking está vários lugares acima do judoca 
moçambicano, tendo se servido da experiência 

que tem”.
 Número 67 do ranking mundial à entrada 

para as Olimpíadas de Tóquio, Loforte falhara 
também o Campeonato do Mundo de Judo, em 
Budapeste, na Hungria, devido a uma lesão.

 
 “Já estamos a preparar o próximo ciclo 

olímpico”
 
Segundo o director técnico da FMJ, Moçam-

bique, que não conseguiu grandes feitos nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, está já a pensar nos 
próximos desafios. “Já estamos a preparar o pró-
ximo ciclo olímpico, com o objectivo de levar 
o maior número de atletas”. Este trabalho está 
a ser realizado em coordenação com o Comité 
Olímpico de Moçambique e junto à Secretaria 
de Estado do Desporto, disse.

 O responsável garantiu que tudo será feito 
para capitalizar os atletas que estão em ascen-
são e que, em 2024, altura em que terá lugar a 
próxima edição do maior evento desportivo do 
planeta, em Paris, França, já terão idade de se-
niores. Ainda assim, diz que as actuais estrelas 
da modalidade ainda têm muito a dar.

 “O que podemos dizer é que, agora, o Kevin, 
assim como a Jacira, são os chefes da turma para 
ambos sexos”, disse Muthemba, considerando 
que ambos devem liderar os mais novos, “por-
que já estiveram lá”. “Apesar de Jacira não ter ido 
aos Jogos Olímpicos, esteve no processo de qua-
lificação”, salientou.

 Nas palavras de Muthemba, esta forma de 
pensar e de fazer permite ao país um trabalho 

Kevin Loforte foi derrotado por Baruch Shmailov, de Israel

Texo: Arão NualaneD&F

de continuidade, garantindo que, quando um 
atleta entra para o ciclo olímpico, haja dois ou 
três na linha de espera, até porque, rematou o 
dirigente, “não pode haver intervalos de espera 
quando os outros pararem de competir”.

“ C o n s e g u i u 
r e c u p e r a r , 

mas não a 100%, 
devido ao tempo 
que era muito curto. 
Aliás, recuperou 
psicologicamente, 
mas não a tempo 
de reagir da mesma 
forma fisicamente, 
situação esta que 
fez com que não 
estivesse bem dentro 
do combate”

JUDO NOS JOGOS OLÍMPICOS
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A TERRA E OS HOMENS

A Vida Precária Na Vila de Boane

Fotos de Sammy Mavale

ALVOS
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Texto: Albino MahumanaD&F

De mercado “Mimanguene”, hoje conhecido como Vul-
cano, Lucrécia Paco cresceu artisticamente até tornar-se uma 
das actrizes mais aclamadas de Moçambique. Foi no “Txo-
txolosa”, debaixo de uma frondosa mafureira, onde deu os 
primeiros passos no mundo da arte, concretamente ao nível 
de canto e dança, disciplinas tão importantes nas suas actua-
ções em palco.

No teatro, a arte que a tornou uma celebridade de dimen-
são nacional (e não só?), Lucrécia Paco ingressou em 1984, 
em resposta a um anúncio de um casting na mítica sala do 
Teatro Avenida. Conquistou um papel na peça “A Revolta da 
Casa dos Ídolos”, sob direcção do grupo teatral “Txova Xita-
duma”, tendo contracenado com figuras como Ana Magaia, 
João Manja, Guilherme Mussane, Elisa Mausse e Manuela 
Soeiro.

Ao longo da sua carreira, Paco integrou vários elencos, 
desempenhando os mais diferentes papéis, entre os quais al-
guns têm um lugar mais especial na sua memória.

“As peças que me marcaram foram: "Os Meninos de 
Ninguém", pela caracterização da personagem Ritinha, uma 
criança albina (xidjana) que tinha um perfil de líder num 
grupo de meninos de rua, uma peça dirigida por Manuela 
Soeiro, bem como a peça "Nove Hora", no papel de Moleque; 
"As Mãos dos Pretos", um original de Luís Bernardo Honwa-
na, adaptado para o teatro por Manuela Soeiro, com drama-
turgia de Mia Couto, peça na qual fazia papel de Sobrinho. 
Ainda sob a direcção de Manuela Soeiro, faço referência ao 
papel da avó Sumbi, na peça "Milagre de Sumbi".

Um acto de resistência

Dona de um talento irresistível, Paco não se verga nem 
aceita que o teatro sucumba perante as dificuldades dos tem-
pos actuais, ditadas pela pandemia da Covid-19. Deixa claro 
que, no teatro, “nada é fácil”, mas que as coisas acontecem, 
porque essa forma de manifestação artística é essencialmen-
te “um acto de resistência”.

“Já o era num outro contexto, sem a pandemia, sem os 
fechamentos”, realça a actriz e declamadora, que saúda a 
“reinvenção” e a adesão dos grupos teatrais às plataformas 
digitais. “É assim como os poucos espaços têm estado a fun-
cionar, é assim como se tem programado alguns festivais”, 
recorda.

A ideia de resistência é também extensiva à declama-
ção, outra das muitas artes da polivalente Lucrécia Paco. Foi 
assim que tomou parte de diversos saraus enquadrados na 
“poesia de combate”, no bairro central, na cidade de Maputo. 
Na Escola Primária da Maxaquene, e sob direcção do pro-
fessor Magaia, declamou como forma de dar continuidade a 
algo que já praticava na sua infância.

De resto, o fascínio pelas crianças mantém-se intacto, e é 
o mesmo que a leva a fazer leituras de textos, especificamen-

te contos, para aquelas que podem ser as futuras estrelas do 
teatro e da poesia no país.

Uma estrela também no cinema

Tudo que signifique “representar” entusiasma Lucrécia 
Paco. Neste sentido, não espanta que parte do seu brioso 
trajecto profissional tenha sido feita no igualmente encan-
tador mundo da sétima arte. Paco participou de inúmeras 

“Teatro é um acto de resistência” – Lucrécia 
Paco
Em tempos da pandemia da Covid-19, 

tanta coisa mudou. Praticamente, já 
nada continua a ser o que algum dia 
foi. Embora alguns países estejam 

em processo gradual de desconfinamento, a 
maioria mantém duras medidas de restrição, 
que incluem o encerramento de grande parte 
dos espaços culturais, incluindo salas de tea-
tro. Ainda assim, nada para os actores, que 
procuram reinventar-se para “representar” o 
mundo através de uma arte que, na opinião 
de Lucrécia Paco, é, por excelência, um acto 
de resistência.

produções cinematográficas, entre elas “O Vento Sopra do 
Norte”, sob direcção de José Cardoso; “Mulher Maputo”, uma 
co-produção do Instituto Nacional do Cinema e a empresa 
KANEMO; e “Quero Ser Estrela”.

Participou, também, em duas telenovelas, nomeadamen-
te “Jóia de África”, exibida entre os anos 2002 e 2003, no canal 
português TVI, e “Nineteens”, uma produção 100% moçam-
bicana da qual foi protagonista. A trama foi exibida em 2010, 
na Televisão Independente de Moçambique (TIM).

Anúncio publicitário

Lucrécia Paco, actriz
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INTERNACIONAL
“Democracia está em perigo 
na Guiné-Bissau”

No evento que assinalou os 30 
anos da Liga Guineense dos Direitos 
Humanos (LGDH), o presidente 
da organização traçou um quadro 
negro do país, referindo violações de 
direitos e liberdades fundamentais, 
como a liberdade de imprensa, 
manifestação e expressão.

Para Augusto Mário da Silva, "a 
democracia guineense enfrenta uma 
das maiores ameaças da sua história", 
e exemplo disso são "os vergonhosos 
casos de sequestro, espancamento, 
detenção arbitrária de jornalistas, 
ataques aos órgãos de comunicação 
social e as limitações abusivas e 
ilegais da liberdade de circulação dos 
cidadãos". 

Na mesma ocasião, o presidente 
da LGDH apontou o dedo aos 
políticos, cujos discursos incentivam 
o ódio étnico e religioso, e frisou 
que este comportamento tem graves 
repercussões para a coesão nacional 
e os esforços de consolidação da paz 
e estabilidade. 

"No plano económico e social, a 
maioria do povo guineense continua 
privada do acesso à energia eléctrica, 

à água potável, à saúde e à educação. 
Lamentavelmente, e numa atitude 
incompreensível, o governo 
guineense decidiu agravar o nível de 
vida dos cidadãos, criando impostos 
e taxas, numa altura em que o país 
e o mundo em geral se deparam 
com graves problemas económicos 
e sociais provocados pela pandemia 
da Covid-19", acrescentou.

Augusto Mário da Silva 
não pronunciou, em nenhum 
momento, o nome do Procurador-
Geral da República, Fernando 
Gomes, primeiro presidente da 
Liga Guineense dos Direitos 
Humanos e presidente honorário da 
organização, que está a ser alvo de 
severas críticas no país, acusado de 
violação dos direitos dos cidadãos. 
Fernando Gomes não foi convidado 
para nenhuma das várias actividades 
que assinalaram o 30º aniversário da 
liga, da qual foi um dos fundadores. 

Fundada em 1991, a Liga 
Guineense dos Direitos Humanos 
foi acusada várias vezes por parte 
da sociedade guineense e entidades 
políticas de ser partidária. "Tais 
críticas e acusações devem ser tidas 
em consideração, não pela sua 
veracidade, mas por reflectirem a 
dimensão e a nobreza do valor da 
promoção e protecção dos direitos 
humanos", respondeu Augusto 
Mário da Silva aos críticos.

Segundo a DW África, a 
presidente da Rede Nacional de 
Jovens Mulheres Líderes da Guiné-
Bissau (RENAJEL-GB), Fatumata 
Sané, afirmou que, para estancar 
a violação dos direitos humanos 
na Guiné-Bissau, "é preciso que se 
apliquem as leis existentes no país a 
favor dos direitos humanos".

O presidente da 
Liga Guineense 
dos Direitos Hu-
manos frisou, na 

semana passada, no âmbi-
to da comemoração dos 30 
anos da organização, que a 
democracia e os valores es-
tão em perigo na Guiné-Bis-
sau. "A Democracia enfrenta 
uma das maiores ameaças da 
sua história", alertou Augus-
to Mário da Silva.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

Capitule, Sr.Muchanga

Garganta está duplamente 
feliz e falta pouco para estar 
feliz a três níveis. Esta semana, 
o Município de Maputo voltou 
atrás na sua decisão de atirar 
toda a sua fúria para os mortos. 
Txeee, se está difícil viver, 
morrer então estava a ficar mais 
complicado ainda.  Quer dizer, 
você morre a pensar como vai 
ser enterrado, já que as taxas 
propostas chegavam a ser iguais 
ao salário mínimo, e Garganta, 
que é um pobre coitado, a 
todos os níveis, já não podia 
morrer em paz. Parabéns aos 
madodas e ao Comiche por 
terem voltado atrás, ainda que 
tenham dito que não percebem 
bem o alcance da medida, mas 
parabéns. Garganta já estava 
a pensar mesmo que o kota 
tinha pedra em vez de coração.  
Num momento em que várias 
pessoas estão a perder emprego 
porque as empresas onde 
trabalhavam "capotaram" por 
conta da Covid-19, ilustrava 
muita insensibilidade para o 
momento que o mundo, o país 
o povo estão viver. Estava claro 
que não era o momento certo 
nem uma decisão sensata. Ora, 
então o Banco de Moçambique 
também recuou na sua decisão, 
por perceber que os utentes 
não podem sair prejudicados. 
Garganta espera que o INCM se 
inspire nestas duas instituições 
e reveja a sua posição. Aliás, 
melhor trocar em quinhentas 
para o Sr. Muchanga. Ilustre, 
não tem de servir de advogado 
de ninguém, trabalhe para o 
bem do povo, disse, e bem, 
o número 1 deste país que o 
povo é o seu patrão, e Vossa 

Excelência parece que está a 
andar em contramão.   Escolheu 
um patrão errado. Sem barulho 
nenhum, sem grandes acções 
de marketing e propaganda, a 
Movitel conseguiu conquistar 
os moçambicanos. Em vez de 
atacar esta empresa, convença 
as suas concorrentes a 
prestarem melhores serviços. 
Sabe o Sr. Muchanga que 10 GB 
da vermelhinha ou ex-azulinha 
podem acabar em 03 horas? 
Para si, como regulador, acha 
que isso é justo? Sabe que, por 
conta da Covid-19, as crianças 
não estão a ir à escola e estão a 
estudar on-line e os pais estão 
a trabalhar on-line? Andar de 
televisão em televisão a tentar 
convencer o povo de algo que 
não convence a ninguém, 
para Garganta, parece um 
acto egocêntrico e narcisista. 
Capitule, Sr. Muchanga, e aí 
estará a trabalhar realmente 
para o povo.  

Avante, FDS e companhia!

A ordem parece estar a voltar 
a Cabo Delgado, Mocímboa da 
Praia e arredores. Garganta sabe 
de fontes locais que se respira 
melhor nas bandas da terceira 
maior baía do mundo, um ar de 
alívio, parece ter sido acertada a 
decisão do empregado número 
um do povo de abrir as portas 
para o apoio regional. Agora, se 
Ruanda lançou bomba, África 
do Sul metralhou ou Botswana 
aniquilou, isso, para Garganta, 
são papos furados. O importante 
é a paz para Cabo Delgado, paz 
para Moçambique, e que estes 
bandidos sejam expurgados do 
nosso solo. Bem-haja FDS e 
companhia!

Dossiers
Factos&
A verdade acima de tudo e todos
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