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Helena Kida (des)estrutura
ministério e quadros

A ministra da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, Helena
Mateus Kida, está, a cada dia, a promover
um ambiente de descontentamento
e insegurança no seio dos colegas da
instituição, em especial os que ocupam
cargos de direcção e chefia.
Na verdade, quando foi nomeada para o
cargo, a maioria dos fazedores de opinião
pública na sociedade ficou com boa impressão
desta figura, supostamente por ser pessoa
conhecedora do direito, até porque é juíza
de carreira.
Não se sabe se a (des)estruturação que
vem cometendo é propositada ou é provocada
pela provável má assessoria, mas a verdade
é que os relatos que nos chegam daquele
ministério, e que acompanhamos de um
tempo a esta parte, revelam a existência
de uma série de irregularidades que
esta dirigente, na companhia de outros
indivíduos de boas relações dentro do quadro
de direcção, vai cometendo.
Os atropelos cometidos pela ministra
Helena Mateus Kida são vários, mas, para
este editorial, vamos destacar aquilo que
os funcionários da instituição chamam de
abuso excessivo de poder e suposta falta de
agenda estruturante para o ministério.
Nas suas acções, a ministra mostra falta
de confiança para com o seu quadro de
pessoal que compõe o Conselho Consultivo
do ministério, isto é, directores nacionais e
chefes de departamentos, daí as consequentes
exonerações e nomeações que ocorrem, sem
exagero, duas vezes a cada mês. Sim, há
naquele ministério pelo menos duas sessões
de exonerações e nomeações de quadros por
mês, sejam eles vindos de dentro ou de fora.
Para esta e outras matérias também não
recomendáveis, fazemos o desenvolvimento
num artigo que está a ser produzido,
carecendo ainda do contraditório do próprio
ministério.
No entanto, para este espaço, o destaque
vai para as recentes mexidas e recuos, ou seja,
nomeações e exonerações que a ministra fez a

três técnicos superiores do Serviço Nacional
Penitenciário (SERNAP), que ela mesma
havia confiado para exercerem cargos de
direcção e chefia em dois estabelecimentos
penitenciários e numa direcção nacional.
Ora, como é de conhecimento público,
Helena Kida nomeou estes três quadros, e
tantos outros, no passado dia 05 de Agosto,
e voltou a exonerá-los volvidos 12 dias,
sob pretexto de que dois dos nomeados
(Hermínia Nhamundze e Ramos Zambuco)
já estiveram em situação de detidos e que seu
processo ainda não transitou em julgado; e o
outro também nomeado e a seguir exonerado
é Alfredo Pires, que está a ser investigado
pela PGR na província de Inhambane.
Na verdade, é reconhecido o poder que a
ministra detém, ou seja, cabe a esta figura
nomear e exonerar, depois de analisado o
perfil da figura proposta para o efeito.
Neste caso do SERNAP, uma área
paramilitar, há que referir que as duas
figuras ora nomeadas para dirigir os
estabelecimentos penitenciários da Máxima
Segurança de Maputo (BO) e Especial
Para Mulheres em Ndlavela, depois da
instauração do processo-crime, que já se
arrasta desde 2014 e que nunca foi julgado,
foram, em diferentes ocasiões, confiadas
para exercer outros cargos de direcção e
chefia em estabelecimentos penitenciários,
assim como na Direcção Geral do SERNAP
e noutras instituições de justiça.
Ora, cria espanto a recente atitude da
ministra Helena Mateus Kida, que recua na
decisão de confiar a estes quadros, que até
foram ilibados do processo disciplinar que
lhes foi movido nesse longínquo ano de 2014.
O Dossiers & Factos sabe que, quer
para estes dois oficiais superiores da
guarda prisional, quer para os restantes
12 colegas seus envolvidos no processo da
liberdade condicional de Nini Satar, houve
despacho favorável no processo disciplinar
que foi assinado pela antiga ministra da
Justiça, Maria Benvinda Levy, por não
ter sido encontrada matéria factual que

consubstancie prática de alguma indisciplina
ou desvio de princípios profissionais.
Posto isto, não se entende com que base
a ministra Kida decide voltar a sancionar
estes oficiais, nomeando-os para logo de
seguida exonerá-los, sob pretexto de que já
estiveram detidos e que o processo ainda não
foi julgado - cadê o princípio de presunção de
inocência, senhora juíza-ministra?
Aliás, a ministra Kida está a contrariar
o seu discurso de reinserção social ao jogar
para a "sarjeta" estes funcionários que foram
vítimas de má-interpretação da lei por parte
da Procuradoria e que, volvidos sete anos, o
Ministério Público não consegue levá-los à
barra do tribunal. Estes e outros elementos
julgamos ser suficientes para perguntar à
ministra Kida se reflectiu sobre o impacto
que esta sua postura trará na vida social e
profissional destes quadros e outros seus
colegas que, eventualmente, terão um dia
passado de uma reclusão?
Será que a ministra Kida, antes de
nomear as três figuras, não foi informada
acerca do processo individual de cada um
dos nomeados? Se assim não aconteceu,
e a senhora ministra considera isto uma
falha, então não desestruture a vida dos
profissionais, dando-lhes cargos de chefia
ou de confiança para, ao "mudar da blusa",
exonerá-los.
E agora: para onde irão estes quadros
- para a reserva compulsiva? Voltam para
os seus anteriores cargos de direcção que
ocupavam, irão para a guarita ou, em
definitivo, ficam sem ocupação porque um
dia ficaram detidos? Estas perguntas só
podem ser respondidas pela própria ministra
Helena Mateus Kida, autora desta medida
que configura grave discriminação a esses
ex-reclusos a quem a própria Justiça não
consegue julgar. Aliás, a senhora ministra
não entende que se contradiz ao manter a
nomeação de um director nacional que está
preso e condenado e exonerar quem nem
sequer foi julgado? Enfim, é o poder.
serodiotouo@gmail.com
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HORA DO JULGAMENTO OU DA REPOSIÇÃO DO PODER

Guebuza pode sacudir a “poeira”

O

Estabelecimento
Penitenciário
Especial de Máxima Segurança da
Machava, vulgo BO, é, a partir de
hoje, 23 de Agosto, palco de um
evento que promete ser a maior atracção mediática dos próximos dias: o julgamento do
caso “dívidas ocultas”. Trata-se de um processo jurídico, porém, com um impacto político
forte, dadas as figuras envolvidas, e também
porque, desde o início, pareceu dividir o Partido Frelimo em dois blocos, liderados pelo
ex-Presidente da República, Armando Guebuza, e pelo Presidente em exercício, Filipe
Nyusi.
D&F Texto: Serôdio Towo

As dívidas ocultas são uma espécie de “muro
de Berlim” no partido no poder, uma vez que
separam duas alas fortes: a ala pró-Guebuza e a
pró-Nyusi. O facto de o julgamento do processo
acontecer quase a meio do segundo mandato de
Filipe Nyusi, atribui ainda mais importância ao
mesmo, não só por já se discutir, ainda que não de
forma aberta e declarada, a questão da sucessão,
mas, e sobretudo, por haver a ideia de que o actual
Presidente da República e do Partido Frelimo está
disposto a tentar um inédito terceiro mandato.
Essa possibilidade começou a ser levada mais
a sério na IV Sessão do Comité Central da Frelimo, quando, segundo relataram alguns meios
de comunicação social, Felizarda Paulino, que é
membro do Conselho de Estado, lançou para o ar
a ideia de uma revisão constitucional com vista a
acomodar um hipotético terceiro mandato para
o actual Chefe de Estado. Felizarda Paulino terá

A audição de Guebuza será das mais aguardadas do julgamento

alegado que o actual timoneiro da nação não teve
tempo para implementar as suas ideias de desenvolvimento, uma vez que terá virado as suas atenções para questões urgentes, como o terrorismo
em Cabo Delgado e a pandemia da Covid-19.
Até as declarações do secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, segundo as quais “não queremos candidatos voluntários”, são interpretadas em
alguns círculos de opinião, incluindo dentro do
próprio partido, como estando numa lógica que
visa assegurar a continuidade de Nyusi no poder,
ou seja, pretenderá Roque Silva impedir o “surgimento” de figuras que possam ameaçar o alegado
plano do actual Presidente da República.
Mas a presença de Armando Guebuza no julgamento das “dívidas ocultas”, ainda que na condi-

Julgamento pode ditar futuro de Nyusi

ção de declarante, pode constituir-se num grande
problema para os actuais detentores dos poderes
estatal e partidário, podendo comprometer os
seus possíveis planos de merecer confiança para
um outro mandato.
Se Guebuza já referiu, quando foi ouvido pela
Procuradoria-Geral da República, que o “responsável” por questões operacionais e de financiamento do Sistema Integrado de Monitoria e
Protecção foi Filipe Nyusi, é de se prever que, em
sede da audição na BO, traga elementos fortes
para comprovar a sua tese, não só para “limpar”
a sua imagem, que parece estar manchada, mas
também para responder àqueles que, segundo
suas palavras, usam o sistema judiciário para mover uma campanha de “assassinato político” contra si.
Aliás, o antecessor de Filipe Nyusi sempre deu
a entender que, na sua opinião, o Tribunal é o melhor lugar para o esclarecimento de matérias ligadas às dívidas ocultas, em torno das quais alega
haver “muita poeira”. “Eu penso que os tribunais
são o melhor local para haver um pronunciamento sobre isso. Há muito boato, e muita poeira
nisto tudo, mas muita poeira, alguma poeira que
surge espontaneamente e outra que é mesmo provocada, com objectivos obscuros, mas eu acredito
que a justiça deve ser feita e vamos deixar a justiça
ser feita sem interferência de nós que temos consciência da importância de uma solução correcta
deste assunto”, disse Guebuza, numa das poucas
vezes que abordou o assunto publicamente.
A confirmar-se este cenário, Filipe Nyusi seria,
claramente, o maior derrotado, pois tornar-se-ia
praticamente impossível concretizar o suposto
plano do terceiro mandato. Para além disso, a sua
reputação sairia de tal modo beliscada que nem
lhe sobraria “credibilidade” para, eventualmente,
influenciar a escolha, para candidato presidencial do partido, de uma figura que lhe possa ser
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tendo ficado mais evidentes depois de despoletado o escândalo das dívidas ocultas, do qual alguns
membros da organização podem ter se beneficiado (a PrivInvest diz ter financiado a campanha de
Filipe Nyusi para as eleições de 2014).
Num cenário de grande descredibilização,
quer de um quer de outro Presidente, poderá,
eventualmente, constituir factor de desequilíbrio
o núcleo duro de que cada um se cercou no poder
partidário e governamental. Neste capítulo, a balança parece pender para as hostes de Armando
Guebuza, pois as figuras que compuseram o seu
governo têm, aparentemente, maior capital político na esfera partidária.
É verdade que, na última sessão do Comité
Central, que decorreu em Maio, na Escola Central
da Frelimo, na cidade da Matola, Nyusi promoveu
uma série de mexidas nas brigadas centrais nas
províncias, um acto que é entendido como meio
de fortalecimento do seu poder, por um lado, e
afastamento de potenciais “ameaças”, por outro.
Ainda assim, a volatilidade dos fenómenos políticos sugere que nada pode ser dado como certo.
Um palco de confrontação política
Alexandre Chivale, advogado de Armando Guebuza

“simpática”.
Pelo contrário, esta situação poderá levar a que
o poder regresse à ala de Guebuza, havendo receios de que possa haver, depois, uma espécie de
“caça às bruxas”, basicamente o mesmo problema
de que “Tchembene” se queixa desde que foi desencadeado o Processo 18/2019.
Sinais de crispação desde o início

Carmelita Rita Namashulua é
uma das poucas figuras da
era Guebuza
que continua
“relevante”

Entre 2014 e 2015, diversos analistas sugeriam
que Filipe Nyusi era uma espécie de delfim de Armando Guebuza, pelo que a sua ascensão ao poder representava a continuidade do “guebuzismo”.
É curioso, ainda assim, olhar para a composição
do primeiro governo de Nyusi e perceber que já
representava uma aparente ruptura em relação ao
anterior elenco, de que também fizera parte, como
ministro da Defesa.
Há muito poucos nomes comuns entre as duas
listas, nomeadamente: o já falecido Oldemiro Júlio Marques Baloi (ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação nas duas eras), José Pacheco
(ministro do Agricultura e Segurança Alimentar
nas duas eras), Carmelita Rita Namashulua (ministra da Administração Estatal nas duas eras;
agora ministra da Educação e Desenvolvimento
Humano), Vitória Dias Diogo (ministra da Função Pública na era Guebuza e do Trabalho, Emprego e Segurança Social na era Nyusi; actualmente secretária de Estado na província de Maputo),
Agostinho Mondlane (vice-ministro da Defesa na
era Guebuza e ministro das Pescas na era Nyusi) e Adelaide Amurane (ministra na Presidência
para os Assuntos Parlamentares, das Autarquias e
das Assembleias Provinciais na era Guebuza e da
Presidência para os Assuntos da Casa Civil na era
Nyusi).
Para além do desaparecimento de alguns nomes importantes na era Guebuza, como é o caso
do antigo Primeiro-Ministro Alberto Vaquina,
que nem sequer conseguiu chegar ao Parlamento, em virtude de ter sido colocado como suplente
na lista de candidatos pelo ciclo eleitoral da província de Gaza, há quem defenda que Nyusi tem
privilegiado “homens de negócios” no Governo,
em detrimento daqueles que se destacam pela sua
militância no partido do “batuque e maçaroca”.
Tudo isso pode ter contribuído para que as
diferenças entre os dois eixos se aprofundassem,

Pela qualidade dos réus e declarantes envolvidos, o julgamento do caso “dívidas ocultas” é
peculiar para grande parte da sociedade, mais do
que um julgamento de supostos criminosos, estamos diante de um julgamento de supostos políticos criminosos. Mas, a reforçar a atenção sobre
o caso está o facto de haver uma aparente guerra
entre Armando Guebuza e Filipe Nyusi, com impacto em todo o Partido Frelimo, que anda abertamente dividido por dois, como já referimos.
Neste capítulo, vale recuperar as palavras de
Guebuza, supostamente proferidas em sede do
Conselho de Estado, numa sessão que autorizou a
PGR a ouví-lo. “Iremos prestar os esclarecimentos
solicitados, sem, no entanto, deixar ficar a nossa
desconfiança em relação à constante e desconforme actuação da Procuradoria Geral da República”, terá dito o ex-Presidente, em declarações reproduzidas por diversos órgãos de comunicação
social.
Armando Guebuza está convencido de que a
PGR, dirigida por Beatriz Buchili, nomeada por
ele próprio em 2014, está a dar seguimento a uma
pretensa campanha de “assassinato político”.
Em entrevista à DW África, o seu advogado,
Alexandre Chivale, reforçou esta narrativa. “Eu
não tenho a mínima dúvida de que estamos perante uma purga política e de uma politização da
Justiça, de uma judicialização da política, e de que
estejamos também face a uma verdadeira perseguição política. Estamos a usar a Justiça para atingir fins políticos”, declarou Chivale, que também
denunciou um “esforço descomunal da Procuradoria Geral da República para proteger uns e prejudicar outros”.
Sendo certo que não mencionou as pessoas a
quem a PGR estaria supostamente a “proteger”,
pelo encadeamento dos acontecimentos, a opinião pública não tem dúvidas de que se trata de
Filipe Nyusi, que, na perspectiva da defesa de Ar-

Continua na Pag 16

SEGUNDA-FEIRA 23 de Agosto de 2021

DOSSIERS & FACTOS

DESTAQUE

5

DESPERTANDO FANTASMAS ADORMECIDOS

Ministra Kida prejudica funcionários
do sector

R

ecentemente, a ministra da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos, Maria Helena Mateus Kida, nomeou vários oficiais superiores da
Guarda Penitenciária para directores em diferentes estabelecimentos penitenciários do
país. Dos nomeados, consta também o nome
de um técnico superior que não é do quadro
de paramilitares, que foi confiado para exercer o cargo de director nacional de Administração e Finanças (DAF) ao nível do SERNAP.
D&F Texto: Serôdio Towo
Estranhamente, 12 dias após a nomeação, e cinco
dias depois da tomada de posse e apresentação nos respectivos estabelecimentos penitenciários onde deviam
exercer as funções de directores, três dos nomeados,
nomeadamente Hermínia Nhamundze, Ramos Zambuco e Alfredo Pires, recebiam despachos de exoneração, emitidos pela própria ministra que acabava de os
nomear.
A decisão deixou muitos incrédulos, incluindo alguns elementos do Conselho Consultivo do ministério
que é dirigido por Helena Kida, que ao mesmo tempo
questionavam a razão para tal atitude, pese embora alguma imprensa tenha, citando fontes do SERNAP, escrito que a decisão da ministra Kida se devia ao facto
de os dois directores das penitenciárias ora exonerados (Hermínia Nhamundze e Ramos Zambuco) terem
sido, na companhia de outros 17 colegas seus, detidos
anos atrás, indiciados de supostamente terem facilitado
o processo de soltura de Momad Assif Abdul Satar (
Nini).
Dos factos para a referida detenção
O Dossiers & Factos, que tem vindo a acompanhar a
evolução deste imbróglio desde que foi despoletado, em
2014, sabe que se trata de um caso que culminou com a
instauração de um processo-crime com o número 451/
PCM - 2014, que era movido contra Ramos Zambuco
e Hermínia Nhamundze, funcionários do Estabelecimento Penitenciário de Máxima Segurança (BO) e da
Penitenciária da Província de Maputo, antes conhecida
como Cadeia Central da Machava.
No entanto, durante longo período, e depois de
terem sido ouvidos na instrução do referido processo,
todos os funcionários continuaram a trabalhar normalmente, sendo que alguns, inclusive, foram sendo no-

meados para diferentes cargos de direcção e chefia pela
direcção do SERNAP, com conhecimento do ministério
de tutela.
Ademais, quando o caso foi despoletado, ao nível
do SERNAP, foram instaurados processos disciplinares
a todos os implicados, com vista aferir a responsabilidade de cada funcionário naquele caso, e, através de um
despacho da então ministra do sector, Maria Benvinda
Levy, o mesmo foi dado como sem efeito, por não ter
sido encontrada matéria que consubstanciasse irregularidades no processo da proposta para liberdade condicional do recluso Momad Assif Abdul Satar (Nini).
2018, ano das detenções

Com isto, quatro anos depois da instauração do processo-crime pela PGR ao nível da cidade de Maputo, os
funcionários acima mencionados recebiam mandatos
de prisão, alegadamente porque aqueles profissionais
concederam na proposta ao Tribunal “bom comportamento a Nini”, quando este, no entender da PGR, não
merecia tal classificação, pelo facto de, por algumas ocasiões, ter sido surpreendido na posse de telemóveis e ter
mandado entrar para o recinto prisional latas de tinta
para a pintura de pavilhões onde estão encarcerados
centenas de reclusos, entre outros argumentos constantes de uma nota enviada pelo MP ao TJCM, para impedir a liberdade condicional do réu, documento esse que
está na posse do Dossiers & Factos.
Tribunal rebateu todos os argumentos e mandou
soltar Nini
Entretanto, o TJCM, através da sua 10.ª Secção,
rebateu todos os argumentos da digna magistrada do
Ministério Público e, de seguida, considerou improcedentes as alegações. O juiz acrescentou que "negar ao
réu a liberdade condicional, por causa dos factos referidos nos autos, sobre os quais aquele nunca tinha tido
a possibilidade de, em processo específico, defender-se
e produzir-se prova esclarecedora, não seria justo nem
equilibrado”.
À data dos factos, 2014, o juiz de direito Adérito
Abraão Malhope, dentre vários argumentos em despacho judicial, considerou que Nini Satar mostrava capacidade e vontade de se adaptar à vida honesta, pelo que
o réu reunia a totalidade dos pressupostos legais para se
beneficiar da liberdade condicional, e assim concedeu-lhe tal direito.
Tribunal mandou soltar e funcionários continuam
penalizados
Como se pode depreender neste resumo dos factos
que procuramos aqui fazer, houve, de forma legal, uma
discussão oficial entre o Ministério Público e o Tribunal, sendo que a decisão final de soltar ou de conceder
liberdade condicional a Nini Satar foi inteiramente

Ministra da Justiça, Maria Helena Kida
do Tribunal e não dos funcionários das duas penitenciárias, que apenas agiram com base no Decreto - Lei
26643, que aprova a organização prisional.
Ademais, para que um recluso seja considerado de
difícil correcção e por via disso seja impedido de gozar da liberdade condicional, deve existir em sentença
condenatória uma nota que assim o indique, o que não
aconteceu.
O Dossiers & Factos está na posse do mandado de
soltura emitido pelo TJCM, que, para além de orientar
a liberdade de Nini, ainda ameaçava mandar deter o director do Estabelecimento Penitenciário Provincial de
Maputo, caso não soltasse Nini no prazo de seis horas, a
partir da hora em que o mandado descesse para o cartório, saído do gabinete do juiz. Este elemento mostra que
estes funcionários apenas cumpriram ordens emanadas
pelo Tribunal.
Ministra tem domínio de todo este historial
Entende-se nos corredores do Ministério da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos que a ministra
deve ter, de forma detalhada, todo este historial, porque,
para que seja nomeado alguém para o cargo de director
de um estabelecimento penitenciário, é enviado o curriculum vitae do proposto, com detalhes de todo o seu
passado.
Assim sendo, causa espanto que, havendo irregularidades nos processos individuais, a ministra os tenha
nomeado, para só a posteriori fazer uma reflexão sobre
a matéria.
De resto, pode-se concluir que os dois oficiais superiores ora exonerados foram negativa e publicamente
expostos pela ministra, sem necessidade.
Por outro lado, questiona-se sobre o futuro profissional destes oficiais, que ganharam o processo disciplinar e nunca foram julgados pelo Tribunal, volvidos
sete anos.
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e Navega A VONTADE!
Termos e Condições Aplicáveis
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Terrorismo em Cabo Delgado e os Desafios
da Coordenação do Apoio Externo (fim)
Por Salomão Mungoi
Da prática da coordenação
A coordenação é imensamente constrangida - e quiçá
não funcional - quando não existe uma estratégia clara
de i) absorção e ii) gestão dos recursos disponibilizados,
no âmbito do apoio externo. É por esta razão que os
apoios externos são acompanhados de declarações
políticas dos apoiantes, segundo as quais “ nós vamos
privilegiar a apropriação nacional”; Há aspectos que são
reservados ao país - declarou o comandante da missão
da UE, quando questionado sobre a coordenação no
ambiente de variadas missões. Do lado moçambicano,
e em particular no discurso do Presidente, de 23 de
Julho, realça-se que o processo será liderado por
moçambicanos. Até aqui tudo bem!
Porém, não podemos tomar de ânimo leve e assumir
que toda a gente sabe ou entende o real significado
de apropriação nacional de um processo como este
de ajuda externa militar, por sinal até agora única
experiência do país. Para assegurar que a apropriação
nacional está incorporada e é tida em consideração, ou
para garantir que ela é imediatamente integrada, tende
a ser útil ter as seguintes questões respondidas: o que
é a apropriação nacional e como se efectiva? Como
assegurar a apropriação nacional em financiamentos/
recursos alheios?
Embora a apropriação política seja politicamente
correcta e por isso um dever de quem apoia deixar a
liderança para o anfitrião, na prática o processo é mais
complexo. A real apropriação nacional é conquistada com
recurso a duas abordagens metodológicas. A primeira
consiste em desenhar e apropriar-se de um plano
claro que sob o qual os apoios devem ser canalizados
para os objectivos que se pretende alcançar (estarmos
claros do que queremos). A segunda é assegurar que
os recursos para efectivação dos planos são próprios
ou, no mínimo, canalizada/cometida uma contribuição
própria (financiados com o orçamento geral do estado,
no caso o Estado Moçambicano), cabendo aos parceiros
externos o papel de assessoria e apoio técnicos ou o de
complementar os recursos financeiros necessários (isto
significa estarmos firmes nas nossas convicções). Parece
evidente que não possuímos (ou será que sim? E porquê
não?) recursos financeiros para enfrentar por nós os
desafios actuais (operações de restauração e manutenção
da segurança e implementação do processo de Reforma
do Sector de Defesa e Segurança). Logo, os nossos
esforços de coordenação devem ser fortalecidos com
um grande capacidade de planificação, suficientemente
convincente para evitar que os apoios externos sejam
aplicados de forma ad hoc e ou facilmente influenciados
com opiniões ou contribuições descontextualizadas dos
nossos parceiros. Devemos, igualmente, nos dotarmos
de uma capacidade política e negocial para persuadir e
convencer os nossos parceiros da sustentabilidade dos
nossos planos e estratégias, e que o apoio deles só é útil
se for aplicado para os objectivos que o país pretende
alcançar.
Os moçambicanos vão comandar o apoio externo!!!
Não menos importante é o desafio de coordenar
os esforços do apoio externo com os esforços já em
curso no país. Por exemplo, não assegurar um papel de
liderança às Forças de Defesa e Segurança neste processo
tem implicações profissionais e emocionais de grande
impacto. A simples presença de efectivos externos, se
não for bem explicada aos efectivos nacionais, incluindo
através do envolvimento total destes últimos no desenho

Mungoi440@hotmail.com
e implementação dos objectivos do apoio externo, pode
significar passar um certificado de incompetência aos
efectivos nacionais. Mesmo em situações em que os
efectivos nacionais entendem a necessidade de ajuda,
a presença de apoio externo com elementos bem
equipados e remunerados pode despertar o sentimento
injusto de que o apoio externo não seria necessário se
meios similares tivessem sido disponibilizados aos
efectivos internos.
Como assegurar que as Forças de Defesa e Segurança
de Moçambique não se sintam na boleia e tenham
a logística suficiente, e sobretudo própria, para
acompanhar as missões de apoio externo? Por exemplo,
quem é que reporta sobre as operações de forma
global? Com que periodicidade e quem determina a
periodicidade de briefings operativos? A resposta está
na forma como a nossa estratégia e planos de absorção
do apoio externo estão desenhados. Desenhos esses que
devem, na minha óptica, evitar leituras diferentes. Os
aludidos desentendimentos quanto à localização do
comando do apoio da SADC (veiculados pela Imprensa),
a ser verdade, mostram claramente que alguns aspectos
da preparação da missão foram omitidos ou ignorados
e com implicações no sucesso da missão. O briefing do
contingente ruandês, aparentemente mais veloz que o
das FDS, é sintomático. Seria útil que cada contingente
chegasse à fase de desdobramento com a clara indicação
do seu papel e cadeia de comando.
Que haja um canal interactivo permanente entre o
público e o comando moçambicano!
No contexto do conflito em Cabo Delgado, o público
em geral e os jornalistas e repórteres em particular se
têm queixado de falta de informações ao mesmo tempo
que se restringe a circulação da imprensa no teatro das
operações. Com a chegada de mais forças no teatro
de operações, o desafio de coordenar a informação
se torna extremamente importante para o sucesso
da missão colectiva. Aspectos fundamentais a ter em
conta neste capítulo são a i) provisão unificada das
informações públicas sobre o teatro das operações e
ii) gestão (no sentido de protecção) das informações
confidenciais. Não é abonatório ao sucesso da missão
quando órgãos de informação (online) publicam
questões como “Neste momento, um contingente de
50 ruandeses está a caminho de onde foi reportada a
iminência de um ataque dos insurgentes”. É importante
aqui recordar o velho ditado “Guerra avisada não mata
soldados”. Quero assumir que tal informação deveria
ser confidencial e um dos desafios da coordenação é
assegurar a confidencialidade do que é restrito numa
multiplicidade de actores no terreno. Talvez uma
actualização regular, através de um porta-voz, diminua
a curiosidade (senão a gula) excessiva da Imprensa,
que, sob “capa de jornalismo investigativo”, pode levar
a público informações confidenciais. Outra alternativa
seria “educar” a imprensa sobre a missão, o que ajuda na
diminuição de especulações. Isto são simples ideias de
alguém preocupado, mas o ponto fundamental a reter
aqui é que parte de uma boa coordenação consiste numa
voz uníssona sobre a situação no terreno, que depende
fundamentalmente de como se gere e quem gere a
confidencialidade e com que velocidade se divulga a
informação não confidencial.
No início desta reflexão realcei a importância de
pensarmos como conjunto. Isto pressupõe um excelente
trabalho técnico daqueles que formalmente foram

incumbidos tarefas de Defesa e Segurança, nomeadamente
umas forças Armadas e Policiais, incluindo os serviços
de segurança, que são capazes de avaliar, desenhar e
fundamentar as necessidades operativas com base nas
ameaças e estimativas da Segurança; Um parlamento
que é capaz de articular o orçamento da Defesa e
Segurança com as outras prioridades sociais e de
desenvolvimento e, finalmente, é menos considerado até
ao momento um povo (eu e tu) capazes de monitorar,
opinar/contribuir e responsabilizar o parlamento pela
segurança dos moçambicanos. Já tinha aqui referido que
os “representantes do Povo” precisam e devem explicar/
actualizar o povo sobre o curso dos acontecimentos
no país. Eu gostava de saber, por exemplo, quais as
ferramentas e recursos que o parlamento disponibilizou
para o eficiente funcionamento da Defesa e Segurança,
com particular ênfase para a contenção da violência na
Zona Centro e em Cabo Delgado.
Para os efeitos do apoio externo corrente, o desafio
é que tudo corra dentro do plano. Porém, a dimensão
desta ajuda estará com certeza sujeita a desafios,
implicando o seu reajustamento durante o percurso.
Como então assegurar que, como deveria ter acontecido
no desenho do plano/estratégias, há uma participação
extensiva na correcção de possíveis desvios? Se por
exemplo a população de uma comunidade onde se
localize uma unidade externa ou das FDS notar algum
comportamento desviado ou uma forma de estar
conflitante com os princípios da ajuda a quem e como
recorrer às autoridades? Igualmente, se um técnico/
experiente notar uma anomalia que conduza a um
fracasso de uma actividade ou meta, como e a quem
chamar atenção para a correcção? Recordemos que o
nosso slogan em matérias de Defesa e Segurança é a
"coordenação com a população”.
Existem excelentes exemplos de uso de tecnologias
por instituições de Defesa e Segurança e que fornecem
informações úteis à efectividade de operações militares ou
policiais. Tais exemplos variam de linhas verdes, contas
em redes sociais como Twitter, Instagram, Facebook
que são geridas 24/24 pelas instituições e com pessoal
dedicado ao efeito. Acredito que seria útil que o comando
moçambicano das operações do apoio externo estivesse
dotado de um mecanismo de interacção permanente com
o público. Seria igualmente pertinente que a Assembleia
da República, através do seu órgão, no caso, a comissão
especializada que tutela a Defesa e Segurança, assegurar
um canal semelhante, de forma a maximizar o processo
de fiscalizador que lhe cabe.
Como se pode ver, o caminho é muito longo e muito
mais complexo do que se imagina. Não falei aqui das
contrapartidas das diferentes missões de apoio vs carácter
"solidário" anunciado pelo presidente da república. Como
assegurar que o carácter permanece "solidário" até ao fim
de cada missão? Não falei aqui do desafio de missões
baseadas em "objectivos" versus “objectivos com horizonte
temporal ” como anunciado por diferentes apoiantes. Não
falei igualmente sobre todas as instituições que à luz das
definições internacionais fazem parte do sector da Defesa
e Segurança. Talvez venha a falar no futuro, aliás, acredito
que existem muitas outras pessoas que estão interessadas
no sucesso deste processo e me congratulo saber que tem
havido muitas contribuições escritas com perspectivas
sócio económicas, e o meu apelo é que tudo isso seja
equacionado pelo nosso comando para o sucesso do
processo de absorção e gestão da ajuda externa.
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22 Pecados fatais da (os) música (os) moçambicana
(os) – Parte 2
Sérgio dos Céus Nelson
•
Pecado 1:Pesquisa de ritmos musicais
Um cantor/músico não pode só ser feito da voz
linda (se é que a voz seja o mais importante numa
música). Ele precisa saber o que está a fazer. Encontramos fazedores da música que se aventuram
neste mundo, só porque foram convidados pelo
primo a abrir um estúdio e começar fazer bits/instrumentais, mas sem necessariamente saber o que
vem a seguir.
O que estou a dizer é que o cantor/músico precisa, antes de se expor, conhecer o mundo onde vai
viver. Não vais abrir uma conta bancária se nunca vais depositar dinheiro. Tens é que reconhecer
que ainda és aprendiz e procurar pesquisar sobre
o ritmo musical que mais te deixa “excitado” para
que possas ter uma mente aberta para o sucesso dos
teus planos.
Tua letra musical dificilmente vai espelhar uma
realidade social enquanto quiseres cantar todas as
dores do mundo em apenas três (3) minutos, por
isso que as músicas têm temas. Aliás, o que estou
a tentar dizer é que se és um viciado em Rap, que
o faça, mas sabendo ler os passos do Tupac, por
exemplo, para saber como ele pensava o Rap.
Se queres fazer a marrabenta, faça, mas saiba ler
sobre os diversos músicos que foram pioneiros ou
que praticam a marrabenta, para poderes perceber
como eles usam a guitarra ou violino na criação de
uma boa marrabenta. Tudo tem a ver com perspectiva. Não vais fazer nada sozinho: nem mesmo a
fama que tanto ambicionas.
Então, senta, reflicta, pesquise, tenha um manual ou caderno em que vais registar toda a aprendizagem, ou vai ler sobre os ritmos, pergunte,
aproxime-se a pessoas mais vividas/experientes e
deixe-de ser aprendiz enquanto se prepara para fazer história.
•
Pecado 2: Músicos antigos ajudando os
novos
É importante que os músicos se inter-relacionem entre si. Quando falo de inter-relação, falo
de troca de ideias e não de trocas de números de
telefones.
Temos, sem dúvidas, um vasto universo de conhecimento entre nós, através de músicos que já
vem a longa data praticando e criando novos sons
musicais (ainda que alguns não saibam como o fizeram). Mas tal conhecimento pode não nos ser
útil enquanto só estiver resumido nos três (3) minutos da música que escutamos quando estamos no
carro e chegamos ao ponto de fazer next quando já
nos fartamos de escutar/ouvir.
A coisa é a seguinte: precisamos que os músicos/cantores sejam capazes de assistir aos fazedores
emergentes da música. Mas para isso é importante, claro, que alguns se livrem do “importantismo”.
Enquanto nos acharmos importantes demais, enquanto acharmos que somos apenas assinantes de
autógrafos, então estamos condenados à ignorância
de não saber passar o conhecimento para os outros.
Se quisermos ser mais produtivos e activos no
que fazemos, precisamos criar fóruns nacionais e/
ou locais para debater a música. Falo de debater
a música no sentido cultural e não político como
se tem feito. Para isso, precisaríamos delegar re-

presentantes musicais (não por afinidade política/
amizade/familiaridade) no sentido de fazer-se a
música respeitando alguns padrões que não podem
ser rompidos, ainda que reconheçamos a existência
da evolução das coisas.
Importa lembrar que isto seria até benéfico para
os próprios artistas, que ajudariam os outros porque já saberiam que a sua experiência não foi jogada no chão, mas sim investida na criação de novas
mentes capazes de ensinar a sociedade através da
música. Se quisermos que a música seja levada a sério, então que se seja sério como fazedor da mesma.
•
Pecado 3:Análise de letras musicais VS
vantagens ao ensino
Vivemos numa sociedade em que apenas alguns
músicos são valorizados, por diversas razões que
não me importa aqui frisar. Mas o que importa referenciar é que perdemos muito não analisando de
forma consistente as músicas que são produzidas.
Perdemos porque há muito conhecimento a ser
aproveitado nas letras musicais que andam por aí.
A música é e deve ser tida como uma profissão, claro, se for praticada de forma profissional também.
Não quero aqui defender os “alienígenas musicais”
que lançam uma música hoje e amanhã desaparecem. Há muitos que lutam dia e noite para que a
música seja lançada e saia com a qualidade desejada. Então, porquê não aproveitar esses e fazer deles um elemento essencial para o ensino? Porquê
não escutar letras do Wazimbo, Stewart, Mingas,
Gué-Gué, no sentido de aproveitar a sua inspiração para criar textos didácticos, criar exercícios
académicos, criar testes/exames? Pensemos: Se eu
escuto “A Lirandzo” de Hortêncio Langa, consigo
sentir uma carga emotiva e ao mesmo tempo de
ensinamento da música. Porquê não publicar a letra musical num livro de português, ou ainda criar
textos incompletos/quebra-cabeças no sentido de
dinamizar o ensino? Nota-se que não estou a problematizar a língua na qual as músicas são escritas.
Discuto sim a essência do fazer música.
A música não é só para ser ouvida, mas sim para
ser consumida de forma táctica e estratégica, no
sentido de fazer dela um catalisador que dinamize
o desenvolvimento de uma sociedade. Para que isso
acontecesse, precisaríamos claramente de criação
de comissões que debatessem a música.
•
Pecado 4: Assessorar vida artística (Um
artista precisa sempre dum assessor)
Vejo muito de “eu dependo de mim mesmo”
nos fazedores da música. E é isso que muitas vezes estraga o rumo de alguns. Porque você não vai
conseguir gerir a tua imagem enquanto escreve a
letra musical ao mesmo tempo. Precisaria pagar alguém que faça isso por si. Então, se quiser pensar
seriamente em como alavancar a sua carreira, pense em alguém que te ajude a fazer a tua carreira,
alguém que será o teu olho no objectivo certo: o
teu sucesso/fama.
Procurar a fama é, às vezes, como procurar uma
“matequenha” que nos faz coçar o nosso pé. É só
questão de concentração até saber onde ela está escondida que facilmente vais desalojá-la da sua pele.
O que tento dizer é que um músico não é quem
vai criar a sua página oficial, por exemplo, ele deve

estar preocupado com coisas mais práticas, como
por exemplo inspirar-se nos eventos da vida para
escrever algo que nos ajude a raciocinar e ver o
mundo numa nova dinâmica/perspectiva, pois de
nada me vale ouvir “eu sou rico…eu sou niggaz” se
isso não me vai ajudar a ser mais proactivo e mais
visionário.
•
Pecado 5:Intercâmbios mundo fora
Temos muitos irmãos que se perdem na gula da
fama. Lançou o primeiro vídeo e já quer viajar para
Angola, Portugal, Nova Iorque para fazer sei lá o
quê. Precisamos de foco aqui.
Eu acredito que um intercâmbio com o mundo é algo preparado e cozido bem. Tens sim que
aproveitar o momento da fama para fazer parcerias,
mas tens que pensar em como usar a fama como
um aliado a seu favor.
Somos uma parte do mundo, mas ao mesmo
tempo somos o que complementa o mundo. O que
estou a dizer é que não existe nenhum país/cultura que não fortifique o mundo. Todos somos parte
de uma colmeia onde as abelhas produzem o mel.
Então, se saímos à procura de parcerias tem que se
ser estratégico, no sentido de saber ter olhos de ver
quem poderia solidificar a sua carreira. Então pense em quem achas que podes lançar junto dele o seu
segundo vídeo, mas não use a emergência do tal escolhido porque a ferida, às vezes, dói mais quando
começa a sarrar.
Alguns músicos de fora que “batem” por cá são
como febres que aparecem e desaparecem logo que
se encontra uma cura efectiva. Daí que precisas ter
alguém que vai servir de argamassa na tua carreira.
Fazer intercâmbios é uma forma de promover a sua
imagem, então, se quiseres fazê-lo, vai preparado, e
quando se sentir musicalmente pronto, é capaz de
provar ao mundo que te podem chamar para um
show, avança. Não viaje por emoção. Saiba ser estratégico e mais visionário nas suas atitudes.
Sonhe com coisas altas, mas nunca te esqueças
do profissionalismo, pois isso é que vai te garantir
que sejas quem pretendes ser no teu futuro.
•
Pecado 6: “Perfil” do artista
Este ponto é demasiado preocupante. Temos
músicos que estão há mais de 60 anos a encantar-nos enquanto nos fazem sonhar com um mundo
de possibilidades, mas os mesmos não sabem gerir
a sua vida artística.
Ter um perfil do artista permite a sociedade/
fãs saber quem é o seu ídolo, através do tal perfil
que vai guiar a sociedade no descobrimento do que
cada artista fez durante a sua vida, seja artística ou
pessoal. Note-se que um artista sem um “perfil”
pode-se complicar quando for, por exemplo, a viajar para fora do país, porque muitos procuram os
artistas por aquilo que eles já fizeram e não porque
aparecem ao lado de uma garrafa de vinho vermelho (que, às vezes, é uma mistura de jus-cola vermelho para enganar).
Se quiser fortalecer a sua carreira, pense nisso.
Pense em registar tudo o que faz e permita a si mesmo lembrar por onde passou todos os dias em que
esteve em actividade. O mundo precisa de si, mas,
mais do que isso, precisa saber por que precisaria
de ti.

8

OPINIÃO

DOSSIERS & FACTOS

23 de Agosto de 2021 SEGUNDA-FEIRA

MALWANDLA

Vacina da Covid-19 administrada ao
“domicílio” mediante custos!
Fernando Benzane

Há que saudar o Governo moçambicano,
particularmente ao Presidente da República, Filipe Nyusi, pelo esforço abnegado na
busca de soluções para salvar os moçambicanos, face ao perigo imposto pela doença
mortífera que grassa no mundo e particularmente no nosso país. Uma acção que é
contraposta por alguns indivíduos interessados em antecipar eventos políticos, procurando distrair um governo sabiamente
comprometido com o seu povo.
A presente campanha massiva de vacinação, desencadeada a nível nacional, em particular nas zonas urbanas, cujos níveis de
infecção têm posto em causa a capacidade
e competência do pessoal da Saúde, deveria
merecer o apoio de todos, incluindo dos insensíveis para com todo o esforço empreendido pelo governo do dia. O que está em
causa é a vida das pessoas, que é ceifada a
cada minuto.
Todo o povo deve unir-se aos esforços
do Governo. Devemo-nos apartar do que
nos divide e abraçarmos a causa, respeitando o protocolo sanitário, participando nos
programas de vacinação. O fanatismo como
dos sul-africanos, que acham que apenas
oração é que pode salvar o povo, é extremamente perigoso.
Foi com agrado que assistimos à reacção
positiva dos beneficiários. Contra os ventos
da desinformação, corresponderam ao esforço das autoridades governamentais e da
Saúde. Em algumas regiões, superaram as
previsões, contrariando as múltiplas desinformações que surgem nas redes sociais e
alguns órgãos de comunicação social, tendo
valido a pena a acção de algumas personalidades influentes ou figuras públicas na sensibilização da população para a sua participação massiva na campanha de vacinação.
Anúncio publicitário

Há quem apareça em ecrãs televisivos
para criticar o uso de máscaras, o recolher
obrigatório, alegadamente porque quando
as pessoas estiverem confinadas em suas
casas, poderá haver elevados índices de
infecção. São múltiplas justificações para
se contrapor a boa vontade de quem tem
responsabilidades sobre este povo.
Na verdade, as medidas presidenciais
têm contribuído para a redução da evolução dos níveis de contaminação, e não só.
Há redução dos níveis de poluição sonora
nas cidades, bem como dos níveis de assaltos e roubo nas residências. Os pilha-galinhas desapareceram em alguns bairros,
porque quem é encontrado a circular fora
da hora estabelecida era tido como ladrão
e era dado um tratamento especial.
As medidas anunciadas pelo Presidente
da República são bem consistentes e conferem base segura para que o povo se mantenha saudável e livre da pandemia, ainda
que não de forma definitiva, porém, esse
alívio é atenuante e o povo precisa. Ninguém quer partir prematuramente para
um mundo desconhecido. Que haja uma
causa natural, que não seja por força da
pandemia.
O orgulho de alguns moçambicanos e a
irresponsabilidade de algum pessoal técnico da Saúde podem vir a constituir perigo,
e o mesmo se diz dos que optam por evitar
juntar-se à maioria dos moçambicanos nas
longas filas sem vários locais onde cada
um podia se deslocar para ser vacinado. O
que está em jogo é a vida de cada um e de
todos, porque um infectado pode constituir um perigo para uma comunidade ou
para uma nação toda.
Há moçambicanos que corrompem
pessoal da saúde para que os sirvam um

serviço público em suas residências, isto é,
nossos compatriotas que são administrados
a vacina contra a Covid-19 em suas casas,
porque não querem se deslocar aos locais
onde os demais se deslocam para o efeito.
Este acto acarreta vários perigos, porque a
saída da vacina dos hospitais não é legal. Os
que a retiram podem recorrer a várias manobras para tê-la e desviá-la para o cliente.
A vacina pode sair do local misturada
com o material que vai a incineração, sendo
sujeita a temperaturas não recomendadas.
E os clientes do técnico desonesto podem
estar sujeitos a uma vacina inválida, com
consequências e efeitos colaterais graves.
Aliás, há dias li uma notícia de um país
onde os cidadãos foram sujeitos a repetir
a vacinação porque a tomaram-na quando
estava abaixo da temperatura recomendada. E os meus compatriotas que evitam se
encostar com povo porque têm dinheiro
suficiente para obterem os serviços em suas
casas, que certezas têm de tomar uma vacina a altura?
Quem sabe se o técnico que foi vaciná-los terá roubado a vacina no dia anterior e
em casa dele não tem condições para manter a vacina em temperatura recomendada!
Há coisas em que devemos admitir a possibilidade de se colocar o dinheiro ao sol e
o dono sentar-se à sombra. Porém, não é o
caso, pois é bem arriscado.
Evitemos usar o nosso dinheiro para
comprar a morte certa, numa situação em
que o Governo faz tudo, até suportando
insultos porque tomou esta ou aquela decisão para salvar a vida do seu povo. Tenho
conhecimento que algumas pessoas ligadas
à Saúde prestam serviço de vacinação ao
domicílio, mediante alguma compensação
monetária.
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MAYITABASSA!

Maria, mulher de dois maridos! – Xidontane, ou seja,
marido da noite, um problema gravíssimo. Parte IV
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

Não tardou para que o casal entrasse em consenso, mas, mesmo assim,
combinaram que primeiro era preciso
encostar a vovó Zabela na parede. Na
opinião da Maria, vovó Zabela podia
ter algum tipo de pista que pudesse ajudar a família. Porque falar ao telefone
era luxo, foi preciso que Sitoe enviasse
algum valor, usando a transportadora Oliveiras, como forma de assegurar
que a velha viajasse a Maputo. Alertar
a vovó Zabela sobre os problemas enfrentados pela neta podia gerar alguma
resistência, por isso optaram por enviar
um simples convite, para que avó encarasse a viagem como simples visita aos
“filhos” da capital.
Vovó Zabela não mostrou qualquer
tipo de resistência, anuiu ao apelo dos
“filhos”, regressado à capital do país,
quase 10 anos depois. Vovó Zabela regressava àquela terra de prédios altos,
luzes em quase todas as ruas e, acima
de tudo, não se esquece daquela senhora que carregava um pote enrolado de
uma grande cobra.
A viagem de vovó Zabela não podia
ser nada tranquila. Mesmo com três
dias de preparação antecipada, ficava
triste, pois não sabia quem ficaria a cuidar do seu gado. Naquela zona de Chipadja, fala-se tanto de Maguembane, o
famoso pilha-gado. Nas suas incursões,
abatia gado alheio e fornecia carne à vila
de Chibuto, onde os “Cantineiros”- a
classe burguesa da vila, comprava sem,
contudo, ter qualquer tipo de desconfiança. Maguembane criava terror nos
aldeãos de Chipadja e já andava uma
brigada incansável de caça ao homem.
Segundo princípios da área, roubar
gado sempre foi um acto condenável,
porém, os chipadjenses tem uma forma
única e invulgar de resolver este tipo
de problemas. Maguembane servira de
lição para desencorajar qualquer um
que tivesse uma intenção igual. Este foi
atingido por um raio de trovoada tele-

comandado. A ele foi-lhe enviado um
feitiço forte, após ter se constatado que
era ele o ladrão da zona. Um tal Khupula, curandeiro temido da zona, terá lhe
enviado este raio quando este, em plena
manhã, foi surpreendido com uma pegada de alguém responsável pelo roubo
de duas cabeças no seu curral. Recolher
aquela areia das pegadas foi suficiente
para que o tratamento surtisse efeito.
Contam os moradores quem de repente,
o tempo mudou, o dia ficou escuro e, às
12:00 horas, o sol sumiu quando menos
se esperava. Uma forte trovoada se fez
sentir… todos satisfeitos com o anúncio da chuva. A segunda, e com mais
intensidade, rasgou aquela cobertura de
capim da casa de Maguembane e este
pôs-se aos gritos clamando por socorro. No momento, todos acorreram para
a palhota que se misturava entre areia
e fumo, com Maguembane a registar
fortes sinais de queimadura em quase
todo o corpo. Chorava tanto e clamava
pela água, mas porque todos o temiam,
assim como temiam também a pessoa
que tinha mandado o feitiço. Ninguém
se aproximou e Maguembane via sua
vida chegar ao fim naquela tarde.
Vovó Zabela lembrava-se ainda destes acontecimentos, mas comparando com o tempo em que os mesmos se
deram, tinha dúvida se os ladrões estariam calmos ainda por conta desta
força espiritual do curandeiro Kupula
ou não. Mesmo assim, e motivada por
familiares próximos, aceitou pegar na
sua marmita (xiguinha de mandioca e
tihove - refeição tipicamente da província de Gaza), arrumar seu balde de castanha, os 5 litros de tom-tom-tom puro,
entre outras coisas. Foi uma salada de
quinquilharias atiradas naquele saco
de ráfia. Sua pasta vermelha de cabedal
com escritas de um dos refrigerantes da
época (Pepsi-Cola) denunciava o quão
ela é conservadora. Ela recebeu como
presente de natal do seu falecido mari-

do Nduvane. Foi nesta mochila que suas
roupas ficaram arrumadas e porque a
família quis tirar-lhe a preocupação em
relação à casa na sua ausência, Guduane, um dos netos da família, assumiu o
trono, ele ficara a cuidar do gado e de
tudo o que naquela área havia.
A despedida consumou-se e Oliveira
podia, de novo, rasgar as matas a caminho da capital. Este transporte carrega
a história de vários filhos desta e doutras províncias que sempre usaram o
meio à procura das melhores condições
de vida na capital, até porque mesmo
no tempo de ideias políticas antagónicas, Oliveiras nunca deixou de transportar os filhos da terra. Oliveiras, ou
simplesmente Xitonhane, tinha passo
de camaleão, mas ao destino este chegava. Os utentes pouco se preocupavam
com a hora de chegar a casa. Este é o
espírito também carregado pela vovó
Zabela, ela sabia que a qualquer altura
seu genro Sitoe devia lhe esperar ali no
Nwankakana, ou seja, no terminal rodoviária da transportadora. Numa viagem de sonhos multiplicados e ao som
da música de Alberto Mutcheka, aquele
“baixinho e gordo motorista” de camisa interior de lá das terras do rand (leopardos-vestes que demonstravam certo
tipo de status social), finalmente fazia
chegar seus utentes ao destino.
Num único dia, vovó Zabela tinha
sentimentos à mistura… sair de Chipadja para Kanpfumo é uma verdadeira
obra.
Sitoe recebe a vovó Zabela de braços
abertos e, naquele Peugeot 305 do vizinho Malunga, uma outra viagem inicia,
mas desta vez para ali mesmo pertinho
de Beira-mar, umas das referências de
Chamanculo.
____
A COVID-19 continua a ser um dos
piores inimigos de todos os tempos.
Diga STOP_COVID-19
O nosso maior valor é a vida.
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Casal vive há sete anos sem se falar na
mesma casa
Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Prefiro inventar este título
para dar a entender a situação
em que vive um casal que eu
conheço, em que nenhum dos
intervenientes tem comportamento digno de que está casado.
Ora, esta história real, que também é triste, nos remete para
uma reflexão profunda sobre,
por exemplo, para quê forçar
a convivência no mesmo tecto
sem nenhum amor.
Por hábito, nos relatos que
faço das histórias de vida, costumo usar nomes fictícios para
evitar constrangimentos directos aos visados, mas nesta edição os personagens não serão
atribuídos nenhum nome, simplesmente irei trata-los de marido e mulher.
Estou a falar de um casal que
vive oficialmente passam já cerca de 15 anos. Ambos trabalham
no mesmo ramo (paramilitar),
mas em sectores diferentes. Eles
podem, nos seus postos de trabalho, acertar as chamadas boladas, e a mulher, até certo ponto, é quem mais boladas acerta.
Nestes 15 anos de convivência familiar entanto que casados
geraram da relação três filhos.
Curioso é que viveram bem ou
de forma harmoniosa apenas
nos primeiros oito anos, e depois viraram a vida para o lado
mais vergonhoso.
Não se sabe ao certo quem é

que terá iniciado com este tipo
de comportamento, mas de há
sete anos a esta parte não se falam, apesar de se cruzarem todos
os dias na mesma casa, sendo
que nos últimos quatro anos até
dormem em quartos separados.
O marido, vezes sem conta,
quando sai do trabalho, vai às
paranoias, por lá acredita-se que
satisfaz-se sexualmente, passa
refeições e volta a casa bem "estruturado" no organismo. Por
sua vez, a mulher também faz o
mesmo e, no caso dela, inclusive criou relação com um colega
e passam já cinco anos que tem
uma dependência arrendada, na
qual, juntamente com o seu parceiro externo (amante), montou
mesa, geleira, fogão, cama e lá se
encontram durante e depois da
hora de expediente, mas a esposa nunca dormiu fora de casa.
Praticamente aquela é a segunda casa com o segundo marido e pagam a renda mensal,
assim como fazem rancho para
aquele cantinho da " felicidade".
A situação é completamente crítica e os familiares já perderam
totalmente o controlo da mesma, não conseguem devolver o
sossego.
As duas famílias estão completamente desavindas, cada uma a
defender o seu filho. As crianças
dentro de casa estão mais viradas para o amor da mãe e o pai

virou carrasco, o mau da fita.
Em suma, o ambiente é deveras cruel. A mulher até cozinha
por causa dos filhos e a refeição
é colocada à mesa para todos,
havendo, dias em que o marido
come e momentos em que não
come por preferência ou porque
não lhe foram colocados o prato
e os talheres.
Nem a igreja para onde reza
a mulher consegue dirimir este
vergonhoso e assustador conflito. Muitos vizinhos sabem da
situação, mas o casal leva a vida
na desportiva, como se nada estivesse a acontecer de errado.
Na verdade, ninguém sabe
nem prevê o futuro. Os mirones
receiam que aconteça uma situação ainda mais grave, como por
exemplo um eventual envenenamento ou mesmo outro tipo de
situação. Certo período, no ano
antepassado, o marido adoeceu bastante, teve os pés inchados que nem conseguia andar.
A mulher não prestou atenção
à ele e dizia que o marido sabia
onde tinha ido apanhar aquela
doença. Foi preciso que alguém
da família do marido passasse a frequentar a casa do casal
para atender o doente até este
melhorar.
Esta é mais uma história real
de vida que preferi trazer para
uma profunda análise e provável
aprendizado.
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A última dança com Mary Jane: De
como escapei a um casamento com
uma matchava kusoliwa (1)
General Tapioca
Em quase todos os bairros, principalmente
os suburbanos, há sempre uma mulher que
não se nega a dar “as coisas”. Quase todos
os jovens do bairro a conhecem e tratamna carinhosamente por matchava kusoliwa.
O meu amigo Constantino tem uma
designação à parte para esse tipo de mulher:
“seja feita a tua vontade”.
A matchava kusoliwa ou "mulher seja
feita a tua vontade", como diria o meu amigo
Constantino, é uma mulher que, por razões
que não sei explicar, tem uma necessidade
extrema de agradar a todo o mundo. O
“não” para ela é algo fora de questão. E por
esta razão, os homens aproveitam-se para
fazer com ela as suas vontades.
Agradar aos outros não é em si um
problema, pelo contrário, pessoas que
gostam de agradar tendem a tornar-se
queridas pelas pessoas à sua volta. O agrado
traz retorno, seja pela felicidade do outro,
seja pela satisfação pessoal de fazer o bem.
O problema, porém, é quando esse acto não
é espontâneo, ou seja, inexplicavelmente, a
pessoa sente-se obrigada a satisfazer desejos
alheios.
Num passado distante, conheci uma
rapariga, que para todos os efeitos vou
chamá-la por Mary Jane. Mary Jane era
uma mulher extrovertida, tinha inteligência
suficiente para manter uma conversa
saudável e tinha uma beleza que chamava
atenção. De resto, tinha o suficiente para
fazer com que as cabeças se virassem quando
entrava num determinado ambiente. Eu era
louco por ela. O que eu não sabia era que ela
sofria deste distúrbio psicológico que a fazia
não dizer “não” a outros rapazes.
Nossa relação era, aparentemente,
saudável, quase que não tínhamos brigas.
Dávamo-nos um ao outro sem escrúpulos.
E, talvez por causa de sua natureza
psicológica, não me negava nada que
estivesse ao seu alcance. Na verdade, quase
tudo o que dela queria naquele momento
estava ao seu alcance. Fascinado com tudo

isso, decidi que seria com ela que iria viver o
resto dos meus dias, mal sabia eu com quem
me estava a meter.
Mary Jane vivia num bairro não muito
distante do meu, mas era distante o suficiente
para não conhecer todas as peripécias de sua
vida quotidiana. Por ironia do destino, ela
envolveu-se com um amigo de um amigo
meu (vou chamá-lo por Trifólio). Algumas
vezes, eu mesmo acompanhei a minha
querida Mary Jane até às proximidades
da casa do Trifólio, pois ela me tinha dito
que vivia ali uma amiga sua. De facto, esta
amiga era a irmã do Trifólio, mas além de
amiga era também sua cunhada.
Trifólio tinha mesa de bilhares em
casa, e algumas vezes fui lá com o meu
jogar algumas partidas. Numa dessas
vezes, a Mary Jane estava lá. Linda como
sempre, estava na varanda com a amiga e
também cunhada. Quando me viu chegar,
cumprimentou-me, juntamente com o meu
amigo, de forma simpática e desinteressada.
O Trifólio saiu de dentro da casa ao nosso
encontro na esplanada que tinha no quintal
e começámos a jogar e trocar alguns copos.
Naquele dia, não me ocorreu comentar
sobre a minha relação com Mary Jane, nem
o Trifólio fez menção a isso. Para mim, ela
estava lá pela amiga.
A minha relação com Mary Jane ia de
vento em popa até que, certa vez, aconteceu
um episódio que, passado algum tempo,
desencadeou revelações que culminariam
com a nossa separação.
Lembro-me que semanas antes do
episódio, ela me tinha apresentado à mãe,
e isso tinha deixado claro, para mim, que
a coisa tinha tomado um rumo mais sério.
Nesse encontro, inclusive, falámos de
oficializar a relação.
Ora, tanto eu quanto o Trifólio amávamos
o hip-hop, e, basicamente, foi isso que fez
com que os nossos caminhos se cruzassem,
quando o meu amigo, também amante do
hip-hop, me apresentou ao Trifólio.

Certa vez, fomos, eu, Trifólio, o
meu amigo que nos apresentou e mais
alguns jovens do meu bairro assistir a
um concerto de hip-hop num bairro
vizinho. Nesse mesmo dia, por alguma
falha técnica, as recargas de 100 da Mcel
aceitavam recarregar várias vezes com o
mesmo código, desde que fosse para o
mesmo número. Tendo descoberto isso,
o Trifólio recarregou várias vezes o seu
celular, de tal modo que ficou com crédito
mais do que suficiente para dar e vender.
Nesse dia, quem quisesse falar, era só
solicitar o celular do Trifólio para o efeito.
Já de noite, quase todos naquele grupo
de amigos, voltando do show de hip-hop,
ligaram para alguém a partir daquele
Nokia 3310 do Trifólio. E porque já era
tarde e não havia mais transporte público,
decidimos regressar a pé para casa.
Na ocasião, deixou-me animado a ideia
de passar pela rua de Mary Jane. Não
que eu quisesse vê-la ou falar-lhe, mas
só para ter aquela sensação indescritível
que nos perpassa quando passamos, à
noite, pela rua de alguém que amamos,
e imaginamos a nossa amada dormindo
como um anjinho.
Os meus amigos iam se trocando o
celular cheio de crédito e iam falando,
mesmo sem necessidade, só para gastar
o crédito.
Então, quando íamos passar pela
rua de Mary Jane, o dono do celular
solicitou-o para ligar, segundo suas
palavras, para uma "p**a" para passar
com ela aquela noite. De facto, ele
efectuou a chamada e falou com
alguém.
Quando o Trifólio começou a falar
ao telefone, uma sensação estranha
percorreu a minha espinha dorsal.
Como que por sexto sentido, tive um
pressentimento forte de que a “p**a”
que Trifólio requisitava era a minha
amada Mary Jane (Continua).
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MOCÍMBOA DA PRAIA

Passou a tempestade, mas a bonança
Bem ao lado do
pode tardar
BCI está uma ro-

D

epois de um longo período em
que esteve inóspita para os cidadãos de bem, Mocímboa da Praia
foi libertada das mãos dos terroristas. A contabilização dos estragos faz antever uma recuperação lenta e difícil, pelo
que poderá tardar o regresso à vida normal
naquela região de Cabo Delgado.
D&F Natekhume Munyonya

Já não é novidade para ninguém que a vila de
Mocímboa da Praia, na província de Cabo Delgado, que há mais de um ano estava nas mãos dos
terroristas, está sob o controlo das Forças de Defesa e Segurança (FDS) e seus aliados do Ruanda.
Assim que se consumou a recuperação da vila,
no último dia 08 de Agosto, soaram trombetas
anunciando a grande notícia.
Rapidamente, a mensagem espalhou-se, chegando, com natural agrado, a todo o povo moçambicano, de modo especial àqueles que, devido
aos ataques terroristas, foram obrigados a abandonar suas aldeias, em busca de segurança noutros pontos da província de Cabo Delgado, do
país e além-fronteiras.
Uma semana depois do resgate, o governador
de Cabo Delgado foi ver o que sobrou da vila, depois da barbárie, e o cenário é arrepiante. Uma
vila fantasma, uma realidade sombria e um ambiente cinzento. É cinzento mesmo. Tudo cheira
a queimado. Entre as principais infra-estruturas,
sobretudo públicas, quase nenhuma escapou dos
horrores.

E tudo as balas destruíram
A Escola Secundária Januário Pedro, inaugurada no dia 12 de Agosto de 2009, era um dos melhores estabelecimentos de ensino na província,
pelo menos em termos de infra-estruturas como
laboratórios, campos multiusos, entre outras. Foi
completamente vandalizada e está irreconhecível.
Foi nesta escola onde estudou Bonomade Machude Omar - o homem que é apontado como
líder dos jihadistas em Moçambique - antes de
enveredar pelo caminho do extremismo islâmico.
Nem esta ligação foi suficiente para que a escola
fosse poupada…
A agência do Banco Comercial de Investimento (BCI), cujo edifício se localizava à entrada da
vila, no entroncamento com a estrada que vai a
Palma, também foi abaixo. Era feito de material
pré-fabricado, por isso foi mais fácil destruí-lo.
Nesta altura, só restam as chapas.
Bem ao lado do BCI está uma rotunda, na
qual tinha sido colocada a estátua de Samora
Moisés Machel, primeiro Presidente de Moçambique independente. No seu estilo característico,
os terroristas "degolaram" a cabeça da estátua e
"esquartejaram" o resto do corpo, como se de um
vivo se tratasse. O mesmo fizeram com a estátua
de Eduardo Chivambo Mondlane, colocada no
coração da vila, defronte do Clube de Mocímboa
da Praia. Uma crueldade que não poupa nem aos
mortos!
Com o mesmo ódio e crueldade destruíram o
edifício da Igreja Católica, que ficou reduzido a
escombros. Outro edifício imponente desta congregação religiosa, onde funcionava a Universidade Católica, também foi alvo de uma impiedo-

Valige Tauabo interagindo com militares

tunda, na qual tinha sido colocada a estátua
de Samora Moisés Machel,
primeiro Presidente de
Moçambique independente. No seu estilo característico, os terroristas "degolaram" a cabeça da estátua
e "esquartejaram" o resto
do corpo, como se de um
vivo se tratasse. O mesmo
fizeram com a estátua de
Eduardo Chivambo Mondlane, colocada no coração
da vila, defronte do Clube de Mocímboa da Praia.
Uma crueldade que não
poupa nem os mortos!

sa vandalização.
A saga de destruições atingiu também o pequeno aeroporto local, cujo imóvel está completamente queimado. Da torre de controlo, apenas
sobrou a própria torre, pois todo o equipamento de auxílio à navegação aérea foi tomado pelas chamas. A pista não foi vandalizada, o que dá
corpo às especulações segundo as quais os terroristas usavam-na para a sua logística.
No Masapateiro, à entrada do bairro Nandwádwá, todas as barracas foram reduzidas a cinzas.
Bombas de combustível, pensões, bares e algumas casas particulares se foram com o fogo.
O Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique, a administração, a residência
oficial do administrador, a residência do edil, o
Conselho Municipal e sede distrital do Partido
Frelimo conheceram níveis de vandalização sem
paralelo.
No porto, só se vêem contentores violados e
carbonizados, o mesmo acontecendo com camiões de transporte de mercadorias.
Os investimentos de pessoas singulares também não foram perdoados pelos terroristas. O
complexo turístico Vumba, localizado à beira-mar, também foi alvo da saga destruidora dos
insurgentes. Os famosos bangalows, o luxuoso
restaurante e bar de Faruk Jamal, onde os tu-
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gás natural liderado pela multinacional francesa
Total. António Supeia participou, inclusive, em
actividades de limpeza havidas na vila.
ADIN entra em acção

O estado dos contentores no porto

ristas, sentados em bancos pesados de madeira,
deleitavam-se dos melhores pratos de mariscos,
acompanhados de cerveja bem gelada, não passa
agora de uma feliz lembrança. O restaurante da
"mamã Viaze", como carinhosamente era tratada
a senhora Viaze, dona de pratos típicos da terra,
teve a mesma sina. Na zona da famosa Discoteca
Áurea, bem ao lado do local onde habitualmente
eram realizados os comícios, cheira a queimado.
O Hospital Rural tem alguns edifícios que escaparam (não se sabe como nem porquê), sobretudo os que estavam em construção, no âmbito da
reabilitação e ampliação daquela unidade sanitária. Porém, o compartimento onde funcionava o
centro de formação do pessoal da Saúde foi severamente vandalizado.
Existem, porém, edifícios, incluindo residenciais, que não foram "mexidos". Todos eles, sem
excepção, ostentam uma escritura em língua kiswahili: sio russa kuwingia. Traduzido para português, significa “proibido entrar”.

nador de Cabo Delgado, numa avaliação "precipitada", disse que a edilidade precisaria de 500 milhões de meticais, um valor que pode estar aquém
das necessidades, atendendo e considerando o nível de destruição.
Por sua vez, o administrador do distrito, Assuedi Falume, disse, depois de percorrer os escombros, que "os governos distrital, provincial e
central vão sentar para planificar, com base no que
vimos", tendo acrescentado ser necessária a provisão dos serviços sociais básicos em todo o distrito,
antes do regresso da população, estimada em pouco mais de 128 mil habitantes.
Enquanto isso, o secretário de Estado na província de Cabo Delgado foi avaliar a possibilidade
de retorno da população na vila de Palma, alvo do
mediatizado ataque de 24 de Março deste ano, que
culminou com a paralisação do mega projecto do

O secretário de Estado anunciou-se, na ocasião,
a participação da Agência de Desenvolvimento
Integrado do Norte (ADIN) na reconstrução de
infra-estruturas destruídas pelos terroristas. Na
vila de Macomia, um dos distritos mais afectados
pelos ataques dos al-Shabaab, a ADIN está já a
reabilitar infra-estruturas públicas, nomeadamente a administração, o centro de saúde, a escola e
a rádio comunitária local. Um dos propósitos da
criação da ADIN é mesmo fazer face às acções
terroristas, através da formação de jovens, como
forma de dissuadi-los de aliarem-se aos insurgentes, além da reconstrução de infra-estruturas
destruídas.
As condições de segurança estão a melhorar,
em termos gerais, em quase todas as regiões norte
e centro da província. Contudo, continua a ser um
desafio a "limpeza" das estradas que vão assegurar
o transporte de bens de primeira necessidade e do
material para a reconstrução de infra-estruturas
nas "zonas libertadas".
É que, apesar de se anunciar a reabertura das
estradas Mueda/Mocímboa da Praia, Macomia/
Awasse e Xitaxi/Mueda, não se aconselha, por
enquanto, a circulação de viaturas civis. Aliado a
isso está o estado avançado de degradação de alguns troços, uma vez que passa muito tempo sem
se beneficiarem de obras de reabilitação. A única
via que garante a ligação entre o norte e o resto da
província é a que parte de Pemba, passando por
Montepuez, Nairoto até Mueda, uma estrada onerosa, pois tem cerca de 100 quilómetros a mais em
relação a que vai de Pemba até Mueda, passando
por Macomia e Awasse.

Retorno da população não é para já
Em Mocímboa da Praia, não há comunicação,
água nem energia eléctrica, mesmo porque a subestação localizada em Awasse, que alimenta a
maioria dos distritos da região norte de Cabo Delgado, foi vandalizada.
Estes e outros factos levaram a que Valige Tauabo concluísse não haver condições para o regresso
da população, pelo menos para já. Defendeu, na
ocasião, o envio de equipas técnicas multissectoriais para fazer o levantamento dos danos e, em
função disso, fazer os cálculos do que será necessário para assegurar a reconstrução da mesma.
"Nós não vamos dizer à população para retornar sem antes criarmos condições básicas", declarou o chefe do Conselho Executivo Provincial
de Cabo Delgado. Para Tauabo, tudo depende da
consolidação das condições de segurança, para
"evitar que as pessoas voltem a abandonar as aldeias por falta de segurança, como já aconteceu
antes".
O presidente do Conselho Municipal local,
Cheia Momba, que integrava a comitiva do gover-

Nada está como dantes. Restam apenas destroços
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NA CIDADE DE MAPUTO

Pensionistas com problemas de visão serão
assistidos no Hospital Militar

A

Delegação do Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS) da Cidade de Maputo
e o Hospital Militar de Maputo assinaram, no dia 17 de Agosto,
um memorando de entendimento para a
assistência aos pensionistas do Sistema
de Segurança Social com dificuldades
de vista.

ram de óculos de vista adquiridos pela Delegação do INSS da Cidade de Maputo, após terem
sido submetidos a consultas de oftalmologia no
Hospital Militar de Maputo e os resultados terem
comprovado que a sua visão carecia de meios
auxiliares.
Ainda no quadro do Programa de Acção Sa-

nitária e Social, está previsto que a delegação do
INSS da cidade de Maputo assine um outro memorando de entendimento com o banco de óculos
do mesmo hospital, gerido por uma entidade privada, para a aquisição de óculos de vista para os
pensionistas, bem como para os funcionários do
INSS e seus familiares.
A Delegação do INSS da Cidade de Maputo
conta, actualmente, com 33.024 pensionistas, dos
quais 15.832 por velhice, 499 por invalidez e
16.693 de sobrevivência.

D&F Cortesia: INSS

O memorando, que se insere no contexto da
responsabilidade social do INSS, através do Programa de Acção Sanitária e Social, foi assinado
pelo delegado do INSS na capital do país, Rui Esteves Guimarães, e por Amílcar Lameira, director
do Hospital Militar de Maputo. O mesmo incide, essencialmente, sobre a área de oftalmologia,
através da facilitação de consultas aos pensionistas do sistema que padecem de problemas visuais.
Pretende-se com o memorando melhorar a
qualidade de vida e de condições condignas dos
pensionistas do Sistema de Segurança Social vivendo com problemas relacionados com a vista.
Em Junho passado, 13 pensionistas beneficia-

INSS e Hospital Militar de Maputo reforçam parceria

INSS PROVÍNCIA DE MANICA

Pensionistas recebem material de
construção

D

ez (10) pensionistas do
Sistema de Segurança
Social residentes na cidade de Chimoio e nos
distritos de Gondola e Manica receberam, há dias, material de construção, no âmbito do Programa de
Acção Sanitária e Social.

ga do material foi presidida pelo administrador,
Noé Lázaro Manzara, que enalteceu o gesto do
INSS, que, segundo frisou, irá contribuir para
melhorar significativamente a vida dos pensionistas, tendo apelado aos contemplados para

que façam o uso adequado do material recebido.
A Delegação Provincial do INSS de Manica
prevê oferecer, nos próximos dias, mais material de construção aos pensionistas do sistema
necessitados.

D&F Cortesia: INSS

Os pensionistas contemplados foram vítimas
das intempéries que fustigaram a província de
Manica, provocando danos às suas residências.
O material oferecido pela delegada provincial do Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS) de Manica, Florbela da Conceição Chibique, é constituído por chapas de zinco, cimento,
barrotes, arame queimado e pregos.
No distrito de Manica, a cerimónia de entre-

INSS solidariza-se com as vítimas de intempéries climáticas em Manica
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mando Guebuza, também devia ser ouvido.
Tribunal nega pedido de Chivale e deixa Nyusi
de fora
Alexandre Chivale tentou “até aos últimos minutos” fazer com que o Chefe do Estado moçambicano fosse ouvido no âmbito do Processo 18/2019,
porém, sem sucesso. Em despacho datado de 17 de
Agosto, o juiz Efigénio Baptista indeferiu um requerimento submetido pelo advogado para o arrolamento, como testemunhas, de Filipe Nyusi, Jean
Boustani e outras 33 figuras.
“É meu entender, salvo o devido respeito pela
opinião contrária, que Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, não deve ser
arrolado como testemunha, porque não é pessoa
desinteressada dos presentes autos e porque não se
prestou declarações junto aos autos”, fundamenta o
juiz, que também aponta contradições na postura
de Alexandre Chivale, que submeteu o referido requerimento na qualidade de representante de António Carlos do Rosário, ex-director do Serviço de
Informação e Segurança do Estado (SISE).
“Os advogados Alexandre Chivale e Isálcio Mahanjane, primeiro, arguiram a nulidade das declarações de sua Excelência o Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, junto aos autos, pedindo que
fossem desentranhadas dos presentes autos”. Paradoxalmente, pontua o juiz, “os advogados Alexandre Chivale e Isálcio Mahanjane vieram em sede de
instrução contraditória requerer a audição de Sua
Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, quando tinham pedido anteriormente
para julgar nulas as suas declarações”.
“Importa, destarte, verificar que os advogados Alexandre Chivale e Isálcio Mahanjane têm
feito do processo ou dos meios processuais um
uso manifestamente reprovável, com o fim de
conseguir um objectivo ilegal, impedir a descoberta da verdade, entorpecer a acção da Justiça e
protelar sem fundamento sério o processo”, acusa o juiz.
Dias depois, Alexandre Chivale viria a reforçar, por via da rede social Facebook, que o julgamento do caso “dívidas ocultas” é político.
“Desde o início do mês já recebi várias mensagens e chamadas de amigos (advogados, magistrados…) e conhecidos, que invariavelmente me perguntaram se estou preparado para o
julgamento. A minha resposta para todos foi e
é: nunca se está preparado para um julgamento político, pois, em política, o que é verdade
hoje, amanhã pode não ser. Se estivesse certo de
que será um julgamento eminentemente jurídico poderia dizer que sim. Quando decides sem
fundamentar com base na lei…”, escreveu.
Primeiro governo de Armando Guebuza
Primeiro-Ministro
Aires Bonifácio Baptista Aly
Negócios Estrangeiros e Cooperação:
Ministro - Oldemiro Júlio Marques Balói
Vice-Ministros – Henrique Alberto Banze e Eduardo
José Baciao Koloma

DOSSIERS & FACTOS

Defesa Nacional
Ministro – Filipe Jacinto Nyusi
Vice-Ministro – Agostinho Mondlane
Interior
Ministro – José Condungua Pacheco
Vice-Ministro – José de Jesus Mateus Pedro
Mandra
Finanças
Ministro – Manuel Chang
Vice-Ministro – Pedro Conceição Couto
Planificação e Desenvolvimento
Ministro – Aiuba Cuereneia
Vice-Ministra – Maria José Lucas
Administração Estatal
Ministra – Carmelita Rita Namashulua
Vice-Ministro – José Tsambe
Transportes e Comunicações
Ministro – Paulo Francisco Zucula
Agricultura
Ministro – Soares Bonhaza Nhaca
Vice-Ministro – António Raul Limbau
Educação
Ministro - Zeferino de Alexandre Martins
Vice-Ministros – Arlindo Chilundo, Augusto Jone
Luís e Leda Florinda Hugo
Trabalho
Ministra – Maria Helena Taípo
Recursos Minerais
Ministra – Esperança Laurinda Francisco Nhiuane
Bias
Vice-Ministro – Abdul Razak Noormahomed
Energia
Ministro – Salvador Namburete
Vice-Ministro – Jaime Himede
Turismo
Ministro – Fernando Sumbana Júnior
Vice-Ministro – Rosário Mualeia
Indústria e Comércio
Ministro – António Fernando
Vice-Ministro – Kenneth Viagem Marizane
Saúde
Ministro – Paulo Ivo Albasini Teixeira Garrido
Coordenação da Acção Ambiental
Ministra – Alcinda António de Abreu
Vice-Ministra - Ana Paulo Samo Gudo Chichava
Obras Públicas e Habitação
Ministro – Cadmiel Filiane Muthemba
Vice-Ministro – Carvalho Muária
Ciência e Tecnologia
Ministro - Venâncio Simão Massingue
Função Pública
Ministra – Vitória Dias Diogo
Vice-Ministro – Abdurremane Lino de Almeida
Justiça
Ministra – Maria Benvinda Delfina Levy
Vice-Ministro – Alberto Hawa Januário Nkutumula
Pescas
Ministro – Victor Manuel Borges
Vice-Ministro – Gabriel Serafim Muthisse
Cultura
Ministro – Armando Artur João
Mulher e Acção Social
Ministra – Iolanda Maria Pedro Campos Cintura
Vice-Ministro – Virgílio Feliciano Mateus
Combatentes
Ministro – Mateus Óscar Kida
Vice-Ministro – Marcelino Liphola
Juventude e Desportos
Ministro – Pedrito Fuleda Caetano
Vice-Ministro – Carlos José Castro de Sousa
Casa Civil
Ministro– António Correia Fernandes Sumbana
Na Presidência para Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais
Ministra – Adelaide Anchia Amurane
Na Presidência para Assuntos Sociais
Ministro – Feliciano Salomão Gundana
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Primeiro governo de Filipe Nyusi
Primeiro Ministro
Carlos Agostinho de Rosário
Ministério da Economia e Finanças
Ministro -Adriano Afonso Maleiane Vice-Ministro - Amélia Tomás Taime Nakhare
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Ministro - Oldemiro Júlio Marques Balói
Vivce-ministro - Nyeleti Brooke Mondlane
Ministério do Interior
Ministro - Jaime Basílio Monteiro
Vice-ministro – José dos Santos Coimbra
Ministério da Defesa Nacional
Ministro - Atanásio Salvador Ntumuke
Vice-ministro – Patrício José
Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar
Ministro - José Condugua António Pacheco
Vice-ministro Ministério de Administração Estatal e Função
Pública
Ministro - Carmelita Rita Namashulua
Vice-ministro – Roque Silva Samuel
Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social
Ministro - Vitória Dias Diogo
Vice-ministro – Oswaldo Armindo Fakir
Petersburgo
Ministério na Presidência para os Assuntos da Casa
Civil
Ministro - Adelaide Anchia Amurane
Vice-ministro –
Ministério do Mar, Águas Interiores Pescas
Ministro - Agostinho Salvador Mondlane
Vice-ministro –
Ministério dos Recursos Minerais e Energia
Ministro - Pedro Conceição Couto
Vice-ministro –
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos
Ministro - Abdurremane Lino de Almeida
Vice-ministro – Joaquim Veríssimo
Ministério da Saúde
Ministro - Nazira Karimo Vali Abdula
Vice-ministro - Mouzinho Saíde
Ministério da Juventude e Desportos
Ministro - Alberto Hawa Januário Nkutumula
Vice-ministro – Ana Flávia João de Azinheira
Ministério do Género, Criança e Acção Social
Ministro - Cidália Manuel Chaúque Oliveira
Vice-ministro – Lucas Mangrasse
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Ministro - Luís Jorge Manuel Teodósio António
Ferrão
Vice-ministro – Armindo Saul Atelela Ngunga
Ministério de Indústria e Comércio
Ministro - Ernesto Max Elias Tonela
Vice-ministro - Omar Mithá
Ministério dos Transportes e Comunicações
Ministro - Carlos Alberto Fortes Mesquita
Vice-ministro – Manuela Joaquim Rebelo
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural
Ministro - Celso Ismael Correia
Vice-ministro – Ana Ismael Senda Coani
Ministério da Cultura e Turismo
Ministro - Silva Armando Dunduro
Vice-ministro - Ana Comoana
Ministério dos Combatentes
Ministro - Eusébio Lambo Gumbiwa
Vice-ministro – Maria de Fátima Mwanza Pelembe
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior
e Técnico Profissional
Ministro - Jorge Olívio Penicela Nhambiu
Vice-ministro – Leda Florinda Hugo
Ministério das Obras Públicas, Habitação e
Recursos
Ministro - Carlos Bonete Martinho – Hídricos
Vice-ministro – João Osvaldo Moisés Machatine
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Morosidade nos BAÚs prejudica
utentes

O

s utentes dos Balcões de Atendimento Único (BAÚ), na cidade de
Maputo, estão indignados com os
serviços prestados por aqueles estabelecimentos. Em causa está a morosidade
na emissão de documentos, à qual se associa
um suposto mau atendimento.

D&F Texto: Arão Nualane
“Os Balcões de Atendimento Único são unidades
concentradas de prestação de serviços públicos, onde
o cidadão, em geral, se beneficia de vários serviços, obtendo respostas às suas preocupações, dentro dos prazos
estabelecidos”. É desta forma que o Governo descreve o
BAÚ, que presta os seguintes serviços: emissão de alvarás
para comércio a grosso e a retalho e prestação de serviços; emissão de alvarás para empresas de dimensão micro, pequena e média e ainda o registo de importação e
exportação.
Tudo indica, porém, que a celeridade idealizada está
longe de ser uma realidade, pelo menos na cidade de Maputo, atendendo e considerando a quantidade de queixas
de cidadãos que procuram proceder ao registo de suas
iniciativas.
Na capital do país, o problema de atendimento no
BAÚ localizado ao longo da Avenida Josina Machel até
tem nome. “Há um funcionário de nome Bento, que
até fala mal com os utentes”, apontam o dedo acusador
as nossas fontes, garantindo que é Bento o responsável
pelo facto de os processos não estarem a andar naquele
estabelecimento.
“Manda o segurança recolher as caixas e manda os
outros colegas desligarem os computadores”, diz uma das
nossas fontes, destacando, de seguida, que o referido funcionário revela gozar de alguma imunidade.

Conservadora reconhece o problema e culpa sistema
Na última semana, os utentes fizeram-se ao BAÚ logo
nas primeiras horas do dia, e não foram atendidos, alegadamente devido a problemas de sistema. O facto é que
só foram informados desse problema às 14:20h, depois da
hora do expediente, à luz do novo horário da função pública, no âmbito das restrições visando conter a Covid-19.
“Por que o Governo não cria soluções alternativas a
este tipo de serviço de Internet? Porquê usar uma Internet
que não dá garantias?”, Questionam, indignadas, as nossas
fontes, que denunciam a existência de situações em que
uma simples reserva de nome chega a levar duas semanas.
“Sempre dizem que não há sistema e mandam-nos
voltar no dia seguinte. Eu pergunto-me: será que as nos-

Utentes agastados com lentidão na tramitação dos documenos

sas vidas se resumem ao exercício de vir para aqui todos
os dias?”, questiona.
Os queixosos dão conta da existência de dias em que
o BAÚ funciona sem nenhum conservador, limitando-se
apenas a receber os expedientes, o que, de certa forma,
faz com que haja demora na disponibilização dos documentos. Aliás, o problema não se cinge ao BAÚ da Josina Machel, é transversal aos outros, com destaque para
o que funciona nas instalações do prédio Fonte Azul,
não obstante o facto de as marcações serem feitas com
antecedência.
Para os utentes, havendo estes problemas, o Governo deve mudar de provedor, até porque, dizem, empresas
para prestar “melhores serviços” não faltam.
.
Técnicos lavam as mãos
Antonieta Tembe, funcionária na Conservatória dos
Registos das Entidades Legais (CREL) na cidade de Maputo, confrontada pelo Dossiers & Factos, disse que o
problema não se regista apenas nas reservas de nomes,
mas também nos próprios processos dos registos, tendo
começado há sensivelmente quatro semanas.
“Estamos com problemas sérios de sistema, desde a
penúltima vez que o Presidente da República falou, quando se definiu que, na Função Pública, trabalha-se das 8:00
horas às 14:00 horas”, explicou a funcionária, como forma
de dar a entender que o problema resulta da sobrecarga
da Internet.
“Uma parte das instituições do Governo está a usar a
Internet da gov.net e, neste momento, está com uma demanda acima da sua capacidade”, reforçou outro técnico
informático. Segundo a explicação do técnico, o cenário
muda a partir das 14:00 horas, quando os trabalhadores
da Função Pública estão a caminho de casa, descongestionando a rede.
Em relação ao funcionário de nome Bento, apontado
pelos utentes como o “carrasco” e responsável pelo mau
atendimento, Tembe confirma: “é nosso colega”. Mas,
prossegue a fonte, “estão a fazer mistura dos assuntos,
porque isto é BAÚ e comporta várias instituições. Esse
nome que estão a referir não pertence à CREL, mas tem a
ver com alvarás no Ministério da Indústria e Comércio”.
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Falta de financiamento compromete
produção de ovos

N

a localidade de Tenga, posto administrativo de Pessene, no distrito da Moamba,
há um empreendedor que
se destaca na produção de ovos. Proprietário da empresa Ansila Indústria
e Serviços Lda, Silvestre Langa tem o
sonho de incrementar os seus níveis de
produção, de forma a reduzir a dependência da África do Sul, mas se debate
com dificuldades de acesso ao financiamento.
D&F Texto: Quelto Janeiro

A Ansila Industrial e Serviços Lda
tem capacidade instalada para 3500
poedeiras, mas actualmente tem apenas 2700. O alcance do objectivo traçado está dependente de um financiamento, na ordem dos cinco (5) milhões
de meticais, que está difícil mobilizar,
apesar de todo o esforço empreendido.
Silvestre Langa tem realizado várias
investidas junto do Governo, na perspectiva de conseguir um valor que, nas
suas contas, vai ajudar a reduzir a dependência de importações, ao mesmo
tempo que irá valorizar o produto moçambicano. A verdade, porém, é que
não tem tido sucesso. “Já nos reunimos
várias vezes com as estruturas locais,
mas sempre dizem que se vão organizar”, conta a fonte.
O agente económico acredita que,
aumentando a capacidade instalada, a
sua empresa pode dar um grande salto ao nível de produção de ovos. Actualmente, produz 2300 ovos por dia,
número que acredita que poderá subir
para 5 mil ovos por dia, com a abertura
de mais aviários.
“O meu mercado seleccionado são
os supermercados. Temos acordos com
todas as lojas Recheio, Vip Supermercado e outros supermercados que tenham
um registo de reconhecimento internacional”, disse o empresário, que emprega 10 trabalhadores, sendo sete do sexo
masculino e três do sexo feminino.

António Silvestre Langa, proprietário da Ansila

Falta de água inviabiliza a produção
A falta de água é outro obstáculo
na produção de ovos, e tem sido uma
grande dor de cabeça para a empresa
de Langa, que gasta cerca de 60 mil litros por mês para manter saudáveis as
poedeiras.
“Tentamos fazer furos aqui, mas todo
este espaço não tem água e todos os técnicos dizem que só pode ser puxada directamente da barragem de Corumana”,
relatou, acrescentando que cada poedeira consome meio litro de água e 125
gramas de ração por dia.
Adiante, explicou que cada poedeira deve alimentar-se de forma regular
com todos os componentes. “Se faltar
água ou ração, ela deixa de pôr ovos”.
De acordo com o governador da província de Maputo, Júlio Parruque, que
visitou o local na semana finda, o empreendimento alegra o executivo provincial, porque abastece o mercado nacional e diminui o nível de importações.
O chefe do Conselho Executivo Provincial de Maputo reconheceu a enorme importância que o sector privado
tem na sociedade na provisão de postos
de emprego, sobretudo para a camada
jovem. Igualmente, Parruque interagiu
com os funcionários daquela institui-

ção, tendo lhes exortado a continuar
a trabalhar de forma afincada para garantir o abastecimento do mercado da
província e do país, no geral.

“Tentamos
fazer furos
aqui, mas todo
este espaço não
tem água e todos
os
técnicos
dizem que só
pode ser puxada
directamente
da barragem de
Corumana”
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NA PROVÍNCIA DE GAZA

Ministra da Justiça desafia quadros do
IPAJ a promoverem o acesso à justiça

E

m visita de trabalho à província de Gaza, a ministra da
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena
Mateus Kida, procedeu à inauguração
da Delegação Distrital do Instituto de
Patrocínio e Assistência Jurídica de
Chibuto. Na ocasião, a governante instou os funcionários da instituição a levarem a justiça aos cidadãos, de modo
particular aos mais carenciados.
D&F

Texto e Imagem: Hélio de
Carlos

As obras das novas instalações da Delegação Distrital do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica
(IPAJ) de Chibuto tiveram início em 2014, mas, devido
a constrangimentos de ordem variada, apenas este ano
chegaram ao fim. A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos fez saber que aquelas instalações
foram financiadas pelo Orçamento do Estado, no montante de cerca de 7 milhões de meticais, e apontou os
ganhos que as mesmas trarão para o IPAJ.
“O trabalho prestado pelo IPAJ neste distrito e município tornar-se-á mais visível, e acreditamos que existirá um maior conhecimento por parte dos cidadãos
das actividades levadas a cabo pela instituição, facto que
vai representar outra dinâmica para a instituição”, disse.
Kida exortou os funcionários a exercerem as suas
actividades baseados nos ditames da lei e do direito.
“Que esta (delegação) garanta, pelo primado da lei, o

Primeiro grupo de reclusos que já nas instalações

acesso dos cidadãos aos tribunais, o direito à defesa e
segurança, à assistência jurídica e patrocínio judiciário,
de forma particular àqueles que, por razões económicas
e sociais, não dispõem de recursos financeiros para demandar os seus direitos quando postos em causa”.
Por seu turno, o director-geral do IPAJ, Justino Tonela, disse que o principal desafio da instituição é garantir infra-estruturas independentes, uma vez que as suas
delegações, na maior parte dos casos, funcionam em
salas emprestadas de instalações dos governos distritais.
“Partimos do passado com perspectiva de fazer algo
diferente, e este é o desafio, mas fomos encarando novos

Momento simbólico da inauguração

desafios que têm que ver com a criação de novos distritos a nível nacional. Se recuarmos oito anos, estávamos
numa base de 108 distritos e hoje temos 153 distritos,
isto nos obrigou a criar maior dinamismo e um esforço
adicional para que esses novos distritos funcionassem”,
recordou Tonela.
Se no domínio da expansão territorial há avanços significativos, o mesmo não se pode dizer dos recursos humanos, que estão muito aquém das reais
necessidades.
“É verdade que garantimos mais expansão, mas é
preciso referir que não conseguimos garantir a expansão dos recursos humanos na Administração Pública.
Por falta de recursos orçamentais, não estamos a admitir funcionários, e isso impactou negativamente naquilo que é a nossa intenção de reforçar as nossas sedes,
principalmente distritais”, reconheceu o director-geral
do IPAJ.
Por sua vez, o secretário de Estado na província de
Gaza, Amosse Macamo, disse esperar que a entrada
em funcionamento daquela infra-estrutura tenha impacto positivo na região, assegurando que haja maior
acesso à justiça, bem como a celeridade de resposta às
preocupações dos cidadãos.
“Estamos, com a inauguração deste edifício, a
reafirmar o princípio da igualdade material dos cidadãos, removendo todas as barreiras que impedem os
cidadãos carenciados de aceder à justiça”
Também na província de Gaza, a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos procedeu
à inauguração de um pavilhão no Estabelecimento
Penitenciário do Distrito de Mandlakazi. O pavilhão
tem capacidade para albergar 108 camas e custou
cerca de 19 milhões de meticais aos cofres do Estado.
Acredita-se que, com a entrada em funcionamento do pavilhão, será minimizado o problema de superlotação dos estabelecimentos penitenciários da
província de Gaza, que se encontram numa situação
crítica.

20

SOCIEDADE

DOSSIERS & FACTOS

23 de Agosto de 2021 SEGUNDA-FEIRA

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Reduzem acidentes de viação na EN4

O

índice de acidentes de viação na Estrada Nacional
Número 04 tem registado
uma ligeira diminuição no
presente ano, em comparação com o
ano de 2020, garante a Trans African
Concessions (TRAC). Ainda assim, a
instituição diz não estar satisfeita, e
por isso vai reforçar a iluminação no
troço em causa.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Segundo Fenias Mazive, representante da
Trans African Concessions (TRAC), houve
um decréscimo no índice de sinistros na EN4,
comparativamente ao ano transacto. “Até mês
de Julho de 2020, registaram-se 50 acidentes,
e em 2021 foram 43 acidentes”, disse Mazive,
acrescentando que mesmo ao nível dos acidentes que resultaram em mortes, há uma redução,
embora bastante ligeira. “Até Julho de 2020,
registaram-se quatro acidentes fatais e no ano
em curso foram três acidentes fatais, ou seja,
temos um decréscimo de sete acidentes, no geral, e um acidente fatal a menos”.
Até Julho deste ano, 70 viaturas envolveram-se em sinistros rodoviários, contra 80 no
período análogo do ano passado. Do ponto de
vista estatístico, os sinais são animadores, mas
a instituição que gere a também conhecida
como Maputo-Witbank entende ser cedo para
celebrar vitória, e alerta para a possibilidade do
cenário mudar a qualquer altura.
É por ter noção disso que a empresa tem
estado a reforçar mecanismos de prevenção. A
TRAC insta também as autoridades policiais a
desenvolverem acções de controlo de velocidade, através de radares de controlo, sobretudo no troço entre o supermercado Shoprite e
o mercado de Malhampswene, que é uma área
considerada crítica.
“Muitos acidentes graves na área descrita
acontecem no período nocturno, quando a Polícia não está a fazer o controlo de velocidade, e
suspeitamos que alguns automobilistas estejam
a tentar correr antes do recolher obrigatório.
Dois dos acidentes fatais registados no troço,
nas últimas duas semanas, aconteceram porque os respectivos motoristas conduziam sob
efeito do álcool”, pontuou Mazive.
Por outro lado, chamou atenção para a necessidade de se apertar o cerco na área rural,
onde, segundo suas palavras, se morre mais.
“Os acidentes que acontecem na área urbana
da EN4 tomam muita notoriedade por acon-

EN4 é das estradas mais “sangrentas” de Maputo

tecerem nos troços onde há muito movimento,
no entanto, os acidentes graves, com múltiplas
fatalidades, acontecem na zona rural da EN4,
onde as velocidades de condução são enormes
(limite de velocidade são 120Km/h)”, explicou.
Atropelamentos preocupam
Ainda segundo o representante da TRAC,
os acidentes do tipo atropelamento têm acontecido com muita frequência no troço entre
Shoprite e brigada montada, na cidade de Maputo. Este troço compreende seis faixas e as
viaturas movimentam-se a velocidades relativamente altas, acabando por atropelar peões
que abdicam do uso das várias pontes pedonais
disponíveis.
Para contrariar a situação, disse Mazive, a
TRAC tem levado a cabo um trabalho de sensibilização, cujo objectivo é desencorajar comportamentos incorrectos e estimular a adopção
de uma postura responsável. Entre as práticas
que se pretende erradicar, está o uso da via pública para a realização de actividades físicas,
descanso e comércio informal.
Por seu turno, os cidadãos que residem ao
longo do troço Malhampswene-Shoprite dizem-se igualmente preocupados com o fenómeno “atropelamentos”. “Tem havido muitos
acidentes por aqui”, afirma Afonso Uassa, que
pratica comércio próximo a uma movimentada paragem na cidade da Matola. “Meu colega foi atropelado ainda nesta semana, o carro
vinha a alta velocidade e atropelou-lhe, numa

altura em que nem tinha polícias, porque os
polícias só aparecem de manhã e no fim da tarde”, narrou.
Para a TRAC, os acidentes rodoviários
constituem uma responsabilidade colectiva, e
toda a sociedade deve estar activamente envolvida em acções de prevenção. Entretanto, a
instituição vai iniciar em breve o trabalho de
instalação de iluminação ao longo da via, num
trabalho que se espera que tenha a duração de
três meses.

Meu
colega
foi atropelado ainda
nesta semana, o carro
vinha a alta velocidade
e atropelou-lhe, numa
altura em que nem
tinha polícias, porque
os polícias só aparecem
de manhã e no fim da
tarde”.
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EM CARTA ENVIADA À FIFA E À CAF

Árbitros moçambicanos denunciam
suposta corrupção na arbitragem

U

m grupo de árbitros moçambicanos no activo denunciou junto à
Confederação Africana de Futebol (CAF) e à Federação Internacional de Futebol (FIFA) supostos actos de
corrupção no futebol moçambicano. Os juízes pedem intervenção dos dois organismos
para pôr termo a actos que, na sua opinião,
desvirtuam a verdade desportiva.
D&F Texto: Arão Nualane
Foto: Salomão Mavale

Na carta endereçada à CAF e à FIFA, os “homens
do apito” relatam que, em Moçambique, a corrupção
tomou conta da arbitragem, e imputam responsabilidades à Comissão Nacional de Árbitros de Futebol
(CNAF), concretamente a José Norberto (presidente),
Alfredo Sitoe (presidente da Comissão Técnica) e Célio
Pereira (secretário da Comissão Técnica).
Os denunciantes afirmam que os “árbitros já denunciaram estes factos às autoridades competentes do país
e foram recebidos em audiência pelo secretário-geral da
Federação Moçambicana de Futebol e vice-presidente
para alta competição, mas não existe qualquer acção
concreta por parte da Federação Moçambicana de Futebol para resolver os referidos casos”, lê-se na missiva.
Referem os juízes que, devido aos supostos actos
de corrupção, a verdade desportiva está comprometida
nas provas nacionais, uma vez que “ganha jogos quem
paga mais aos árbitros”, que, supostamente, actuam a
mando dos homens fortes da CNAF, descritos pelos denunciantes como “autênticos diabos” e empecilhos ao
desenvolvimento do futebol.
Os árbitros que se recusem a actuar sob “as normas
impostas” têm a carreira arruinada, dizem os queixosos. Em contrapartida, os mais obedientes habilitam-se a grandes voos, mesmo que a sua qualidade não o
justifique. Por conta disso, “inscrições de árbitros para
quadros FIFA são fraudulentas, pessoas reprovam nos
testes, mas são inscritas, porque dão dinheiro a esses
senhores da comissão”, acusa o grupo.
Este processo é supostamente liderado por Alfredo
Sitoe, cujas vontades, ao que se diz, facilmente se sobrepõem às posições de outros elementos da CNAF,
incluindo o presidente, que, curiosamente, não tem
passagem pela arbitragem.
Na opinião do grupo que endereçou missivas aos
organismos reitores do futebol africano e mundial,
CAF e FIFA, respectivamente, tais factos demonstram
de forma inequívoca que se está perante “dirigentes sem
maturidade, e muito menos brio profissional, e que, no
lugar de se preocupar com a classe e com transparência
no trabalho, preocupam-se com suas vidas”.
Os “homens do apito” pedem purificação das fileiras ao nível da CNAF e convidam, novamente, a Federação Moçambicana de Futebol a salvaguardar a verdade desportiva nas principais competições do futebol
nacional.
Acusações ganham eco
As denúncias de alegada corrupção e consequente
manipulação de resultados em Moçambique não são

Alfredo Sitoe, presidente da Comissão Técnica da CNAF
novas. Lembre-se que, há semanas, o Grupo Desportivo Incomáti de Xinavane veio a terreiro manifestar a
intenção de abandonar o campeonato nacional da primeira divisão (Moçambola), alegando a existência de
um “sistema” que “corrói o futebol”.
Na sequência, a Federação Moçambicana de Futebol nomeou uma comissão de inquérito para averiguar as incidências do polémico jogo “Black Bulls vs
Incomáti”, que terá sido o mote para que a direcção dos
açucareiros ameaçasse atirar a toalha ao chão. Só que a
medida não conforta o Incomáti, uma vez que a comissão de inquérito é composta por Alfredo Sitoe e Célio
Pereira, que, para além de dirigentes da CNAF, são considerados promotores de actos de corrupção na arbitragem, conforme noticiámos em edições anteriores.
“Se continuar este sistema a ditar as regras e os resultados dos jogos, não faz sentido continuarmos lá [no
Moçambola]. Nós preferimos mesmo sair, há muitas
formas de praticar desporto”, disse o presidente do Incomáti, para quem a situação tornou-se “insustentável”.
Alfredo Sitoe de “consciência tranquila”
Entretanto, o presidente da Comissão Técnica da
CNAF, Alfredo Sitoe, diz que as acusações que pesam
sobre si e sobre outros membros da direcção da CNAF
visam inviabilizar o bom trabalho que está a ser feito.
De acordo com o dirigente, a indignação dos árbitros
resulta do facto de a Comissão Técnica ter adoptado
uma postura intransigente para com os juízes não preparados fisicamente.
“É um grupo de 21 árbitros que não quer mudanças que permitam o desenvolvimento da arbitragem no
país”, rebate o também instrutor da FIFA, acrescentando que, ao longo do tempo, foi sendo alimentada uma
cultura de permissividade, o que levou a que os árbitros

mais antigos considerassem que podiam ser nomeados
mesmo sem a “componente física em dia”. “Faziam-se
arranjos e foi passando de geração em geração”, afirma
Sitoe.
Segundo o presidente da comissão técnica, os árbitros que “inventam” problemas não se conseguem “encaixar” nas novas exigências da FIFA, que está cada vez
mais rigorosa. “Alguns não passam nos testes há quatro
anos”, argumenta
Os referidos árbitros, diz Sitoe, tiveram possibilidade de fazer teste de recorrência, porém, recusaram-se a pagar para o efeito. “Acontece que há custos para
alugar a ambulância e pagar o pessoal dos primeiros
socorros e a CNAF passou essa responsabilidade para
os reprovados”.
O dirigente disse ainda que os queixosos tiveram
uma reunião com a CNAF e a FMF, na qual não conseguiram dar “explicações plausíveis”, pelo que não vê
razões para que o assunto tenha sido levado à FIFA e
à CAF. De resto, a fonte diz que todas as acusações são
“sem fundamento e sem provas”, o que faz com que esteja de “consciência tranquila”.
Sitoe alega estar a ser vigiado
Alfredo Sitoe abordou também o encontro que
manteve no bairro do Zimpeto com o árbitro Dino
Andrade, que, segundo informações, trazia, de Tete,
uma “encomenda” para o “homem forte” da comissão
técnica.
“É verdade que estive com eles e não para os fins
que relatam, mas se tratava de uma reunião de concertação técnica, um trabalho feito habitualmente quando
há jogos”, disse, para depois acusar o suposto grupo de
21 árbitros de estar a vigiá-lo, fazendo até com que tenha medo de andar na rua.
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MATCHUME ZANGO QUER VER A TIMBILA MASSIFICADA

“Não é preciso ser chopi para tocar
timbila”

A

pesar de ter sido proclamada património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO, a timbila ainda é vista como música dos
chopis, um grupo étnico de Inhambane, sul
de Moçambique. Embora constitua orgulho,
esta percepção também preocupa os chopis,
na medida em que pode comprometer a massificação do instrumento e do ritmo. Talvez
por isso Matchume Zango faça a questão de
referir que “que não é preciso ser chopi para
tocar timbila”.
D&F Texto: Albino Mahumana

Matchume Zango é líder do mítico grupo musical Timbila Muzimba, talvez o mais destacado entre os grupos fazedores do ritmo. Diz que a timbila
representa-lhe como chopi e que ela influenciou
seu crescimento na vida e no mundo artístico em
particular.
Lamenta o facto de o instrumento “timbila” não
ser tão valorizado como os outros instrumentos em
Moçambique – alguns até ocidentais – e não entende por que isso acontece, sobretudo pelo facto de
lhe ter sido dado um carácter universal pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência
e Cultura (UNESCO).
“A timbila pode até não ser valorizada como
outros instrumentos cá no país, mas a timbila ser
reconhecida mundialmente com património cultural intangível pela Unesco já é um bom sinal de
que não precisa ser chopi para tocar timbila, todos
os que estiverem interessados podem aprender e
tocar”.
Todos podem aprender, como ele o fez nos anos
90, no bairro Unidade 7, na cidade de Maputo,
embora de forma furtiva. “Comecei a tocar timbila em 1985, como amador, nessa altura, fazíamos
um pouco de tudo. Tocávamos e dançávamos. Fazia parte do nosso roteiro no bairro, e a verdade é
que, como éramos crianças, às vezes não éramos
permitidos tocar a timbila, por isso, nos momentos
de intervalo dos ensaios, roubávamos e tocávamos”,
conta.
Matchume Zango está talhado para grandes
voos e não é de agora. Quando criança, integrou o
grupo Continuadores e, graças às suas reconhecidas
habilidades no canto, dança e percussão, fez, aos 13
anos de idade, a sua primeira viagem internacional.
O destino foi Áustria, onde, durante três meses, tocou timbila e outros tambores de origem africana.
Nunca se limitou à música chopi, apesar de reconhecer ser essa a sua identidade. Era assim na
infância e continua a sê-lo agora. “Eu fui educado
com música tradicional. Mas não deixo de experimentar outros estilos, como música electrónica
contemporânea, jazz e outros, não tenho uma definição do estilo musical, porque toco tanta coisa”.
Para além da timbila, Zango toca tambores,
mbira, xitende, entre outros instrumentos. Usa es-

Matchume Zango, músico

tes instrumentos não só no grupo Timbila Muzimba, do qual é líder, mas também na sua carreira solo,
e afirma que suas letras abordam todas as temáticas.
“Nas minhas composições, falo de tanta coisa, como política, gente viciada em álcool, mortes,
religião, feitiçaria, mudanças climáticas no mundo,
agricultura, etc”.
Pandemia apanhou-lhe prevenido
Já há muito que o músico é defensor de ideias
progressistas. Entende, por exemplo, que a timbila
deveria ser introduzida como disciplina nas escolas,
por acreditar ser essa a melhor forma de garantir a
transmissão de conhecimentos sobre o instrumento para as gerações vindouras e, assim, assegurar a
imortalidade da cultura.
A sua mentalidade bastante aberta tem-lhe
ajudado bastante, sobretudo na resposta aos desafios actuais, resultantes da pandemia da Covid-19.
“Adaptei-me às mudanças, com a globalização,
não se fica parado à espera do palco. Já fazia muita coisa digital, usando tecnologias, muito antes da
pandemia. Portanto, pessoalmente, adaptei-me rapidamente, pois já estava no mercado virtual antes
e tenho domínio da minha música urbana, e levo
estas influências para plataformas digitais, dança
contemporânea, música electrónica ou mesmo para
filmes”, conta o artista, que tem em Alberto Mula,
Eduardo Durão, Jorge César, Venâncio Mbande,
Felisberto Massangaie, Pérola Jaime, Elsa Mangue,
Ivone Maumane, José Mucavel, Chico António e
Pedro Langa as suas grandes referências.
Zango criou também uma residência artística,
um espaço de intercâmbio entre os artistas de vários

segmentos, sejam eles profissionais ou amadores.
Mwenje até é usada para produção do carvão
Tal como a maioria dos fazedores da timbila, a
nossa fonte está preocupada com o facto de mwenje, planta que serve de matéria-prima para a produção do instrumento estar em vias de extinção, num
cenário de absoluta falta de protecção por parte de
quem de direito.
“Acho que a situação é muito complicada, pois
até é usada para a produção de carvão”, denuncia o
músico, que defende a ideia de um cultivo massivo
da planta e até de realização de estudos científicos,
como forma de aprofundar os conhecimentos sobre a mesma.

: “Acho que a
situação é muito
complicada, pois a
planta que serve de
matéria-prima para a
produção de timbila
até é usada para a
produção de carvão”
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Justiça rejeita denúncia contra
Lula sobre sítio de Atibaia

A

Lula da Silva, ex-presidente do Brasil

juíza Pollyanna Kelly
Maciel Martins Alves,
da 12ª Vara Federal
Criminal de Brasília,
rejeitou no sábado (21/08) uma
denúncia do Ministério Público
Federal que pretendia reiniciar a
ação penal contra o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva no caso
do sítio de Atibaia.
Em abril, o plenário do Supremo
Tribunal Federal havia anulado as
decisões da Justiça Federal de Curitiba
contra o ex-presidente em processos
da Lava Jato, inclusive o do sítio de
Atibaia, por entender que Lula não
deveria ter sido julgado naquela vara e
que o então juiz Sergio Moro agia com
parcialidade contra o petista.
Como resultado da decisão
do Supremo, os processos foram
encaminhados para a Justiça Federal
no Distrito Federal, e o Ministério
Público reapresentou a denúncia
contra o ex-presidente.
Em sua decisão, Alves afirmou que
a decisão do Supremo invalidou parte
das provas que haviam sido produzidas
com Moro à frente do inquérito, e que o
Ministério Público do Distrito Federal
não apresentou novos elementos que

sustentassem a acusação contra o expresidente.
"A justa causa não foi demonstrada
na ratificação acusatória porque
não foram apontadas as provas que
subsistiram à anulação procedida pelo
Supremo Tribunal Federal", afirmou
a juíza, que lembrou ser função do
Ministério Público apresentar as
provas que indiquem a autoria e a
ocorrência do eventual crime."A
mera ratificação da denúncia sem o
decotamento das provas invalidadas
em virtude da anulação das decisões
pelo Supremo Tribunal Federal
mediante o cotejo analítico das
provas existentes nos autos não tem
o condão de atender ao requisito
da demonstração da justa causa,
imprescindível ao seu recebimento",
escreveu Alves.
Ela também concluiu que a punição
a Lula prescreveu, e que não seria
mais possível puni-lo pelos supostos
crimes indicados pelo Ministério
Público no caso do sítio de Atibaia.
A prescrição foi favorecida pelo
fato de o ex-presidente ter mais de 70
anos, o que reduz o prazo à metade,
e de o Supremo ter anulado decisões
anteriores contra Lula que haviam
interrompido a contagem do prazo
de prescrição. Cabe recurso contra a
decisão de Alves. DW

GARGANTA FUNDA
NAKUFEVA

Txeeee,
apareceu
um
puto muito mau, mau de
verdade verdadeira, a cantar
a música da diva Lizha James
– Nakufeva. “Faken”, o puto
respirava Lizha por todos os
poros. Admiro Muhai é seu
nome. Garganta já amava
Lizha James, e depois de
ver aquele vídeo, ficou mais
apaixonado pelo legado da
diva da voz de rouxinol.
Parabéns, Admiro! Parabéns
Lizha James, por inspirar
muitos moçambicanos. Bemhaja!
Mentiras das Verdades
Para alguns intervenientes
do DDR, as pensões aos eternos
guerrilheiros da RENAMO
devem ser pagas com fundos
públicos. Em outras palavras,
Garganta e os demais
moçambicanos é que têm que
pagar para preguiçosos que
não sabem fazer mais nada,
senão pegar em armas e ficar
de tocaia na estrada nacional
e atacar transportadores de
passageiros,
mercadorias,
população. É um absurdo
que o regabofe deles saia dos
nossos impostos. Até porque,
segundo o representante da
organização mãe de todas as
organizações mundiais, os
pagamentos foram feitos,
como preconizado, durante
um ano, e terminaram. A
máxima é que o tal sugere que
estes agora sejam enquadrados
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Descontaram
quando? Epah, outras coisas!
Receita fiscal em tempo de
Covid-19
O
cenário
covidiano
não é bom. Empresas
estão a fechar, cidadãos
estão a perder emprego.
Garganta fica surpreendido
e
simultaneamente
faz
de contas que está feliz,
porque, felizmente, o Estado
moçambicano
continua
a colectar receitas, não se
percebe como, para os cofres
do Estado e para alimentar o
Orçamento Geral do Estado, o
que permite que este mesmo
Estado não capitule. Façamos
de contas que está de parabéns
a AT pelo valente trabalho que
vem realizando.
Quando o poder sobe à
cabeça
Não está de parabéns é
uma ministra que fica na
Julius Nyerere, que dia após
dia só pensa em quem tirar
para encaixar aquele amigo/
amiga ou melhorar o salário e
condições dos seus e cumprir
orientações de fulano de tal.
Epah, fala-se de já ter feito
mais de 30 nomeações e
outras exonerações. Talvez ela
não tenha se apercebido da
gravidade disso. Também se
diz de viva voz que seu adjunto
está feito um espantalho…
Haaaaa, há que melhorar sua
atitude, mamã

