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Na presente edição propomo-nos, 
neste espaço, a lançar um olhar sobre 
dois acontecimentos que marcaram a 
nossa praça pública, tendo tido como 
protagonistas agentes do Estado. 
Começando pelo lado que julgamos 
positivo, o nosso reconhecimento vai para 
o Chefe do Estado e constitucionalmente 
Comandante-Chefe das Forças de Defesa 
e Segurança, Filipe Jacinto Nyusi, que 
decidiu partir e acampar na província 
de Cabo Delgado, província que acolheu 
a cerimónia central de celebração do 
Dia das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique.
No nosso entender, e do ponto de vista 
político-militar, esta decisão do Chefe do 
Estado veio a calhar bem, por razões que 
parecem mais ou menos óbvias. Por outro 
lado, parece ter sido uma acção muito 
bem pensada, tendo em conta as várias 
informações que nos foram chegando 
e dando conta dos preparativos dos 
diferentes ramos das Forças de Defesa e 
Segurança para a sempre entusiasmante 
parada militar.
Tal como foi reportado pela Imprensa 
no local, foram centenas as tropas de 
diferentes especialidades que fizeram 
parte do desfile alusivo à data, numa 
altura em que se intensifica a perseguição 
aos insurgentes em diferentes cantos da 
província de Cabo Delgado, com sinais 
claros de vantagem para as FDS e seus 
aliados da SADC e do Ruanda.
A presença do presidente ruandês, Paul 
Kagame, mostra que, a par de Nyusi, está 
atento às acções dos militares nas matas, o 
que, de alguma forma, constitui um grande 

de fazer transparecer que o Fundo de 
Fomento da Habitação está a ser vítima, 
também quis mostrar que há um trabalho 
profundo de controlo interno que está 
sendo feito.
Ora, esta posição teve algumas 
repercussões negativas, porque, dias 
depois do pronunciamento de João 
Osvaldo Machatine, uma lista contendo 
supostos devedores vazou, e nomes 
sonantes foram expostos.
É verdade que a exposição de quem 
age fora das normas pode não ser um 
grande problema, só que algumas figuras 
mencionadas já apareceram a refutar 
publicamente que estejam a dever ao FFH. 
Nesta mesma edição, há uma reacção de 
um cidadão que ocupou vários cargos de 
direcção e chefia, quer no Partido Frelimo 
quer noutras áreas, que diz ter sido lesado 
pela atitude tomada pelo FFH, mais ainda 
pelo facto de ter seus pagamentos feitos 
quase que na totalidade.
Sendo verdade, a pressa que o FFH 
teve de pressionar a contraparte e a 
estratégia usada para coagi-la a pagar 
o que tem como dívida podem ter sido 
erradas, sobretudo se considerarmos 
que o Estado tem a obrigação de garantir 
o bom nome e reputação dos cidadãos. 
Nesse sentido, esperamos, sinceramente, 
que, nos próximos dias, o FFH apareça 
e esclareça o que é que está a acontecer 
de concreto com os seus clientes, porque 
só assim a instituição estará a ajudar na 
reposição do bom nome das figuras que, 
eventualmente, tenham sido beliscadas 
sem razão nenhuma. serodiotouo@gmail.
com 

incentivo. Nesse sentido, reiteramos aqui 
o nosso reconhecimento à nobreza que 
encerra o acto de centrar as festividades 
justamente onde a intervenção das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique se 
mostra mais necessária neste momento.
Há que saudar, igualmente, o facto de os 
dois estadistas, Filipe Nyusi e Paul Kagame, 
terem dado uma conferência de imprensa 
conjunta, na qual abordaram abertamente 
o dossier sobre o terrorismo. É um sinal 
encorajador, numa sociedade que se 
pretende cada vez mais transparente, 
sobretudo quando em causa estão assuntos 
tão sensíveis. Por falar em transparência, 
ficou claro que a missão dos ruandeses em 
Moçambique só vai terminar depois que 
estiver concluída a reconstrução de Cabo 
Delgado, portanto, em 2024, conforme os 
planos do Conselho de Ministros. A bem 
da transparência, foi bom que esta questão 
tenha sido clarificada.
Viramos a página para o segundo assunto, 
que, ao contrário do primeiro, não nos 
parece merecedor de elogios. Tem que ver 
com a recente aparição pública do senhor 
ministro das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos a denunciar a 
existência de supostos cidadãos que têm 
compromissos com o Fundo de Fomento 
da Habitação (FFH) e que não pagam as 
suas obrigações, o que impede o Estado 
de construir cerca 300 casas.
A preocupação é legítima, e isso é inegável, 
mas acreditamos que existem mecanismos, 
possivelmente plasmados nos próprios 
contratos, para a regularização da 
situação e, aparentemente, ainda não 
foram accionados. O ministro, para além 

Duplo olhar ao Estado e seus 
representantes
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"Tenho 99% das rendas pagas"
FFH AGIU DE MÁ-FÉ

Na semana passada, circulou na 
Imprensa uma lista de perso-
nalidades que, de acordo com 
o Fundo de Fomento da Habi-

tação (FFH), não têm pagado as rendas re-
ferentes aos apartamentos de que são usu-
frutuários, na Vila Olímpica, no bairro do 
Zimpeto, arredores da cidade de Maputo. 
Uma das figuras citadas é Pedro Cossa, 
actual presidente da Associação Moçam-
bicana de Economistas (AMECON). Cos-
sa diz-se desonrado, até porque, segundo 
suas próprias palavras, tem 99% das ren-
das pagas, e ameaça intentar uma acção 
contra o FFH.

Logo depois que a lista dos supostos deve-
dores da Vila Olímpica começou a circular nos 
meios de comunicação social, Cossa manifestou-
-se surpreso e indignado na sua página da rede 
social Facebook. Na base destes sentimentos es-
tão dois factores: o primeiro tem que ver com o 
facto de recusar-se a aceitar o estatuto de “deve-
dor”, até porque pagou, segundo suas próprias 
palavras, 99% das suas rendas. O segundo é o 
facto de, supostamente, o Fundo de Fomento da 
Habitação ter preferido usar vias não convencio-
nais para convocar os referidos devedores, numa 
lista que inclui figuras como Atanásio Marcos, 
jornalista da TVM, e Silvério Ronguane, depu-
tado da Assembleia da República e candidato à 
presidência do Movimento Democrático de Mo-

çambique, entre outras.
 “Primeiro, não podemos ser chamados por 

via de um jornal, tendo em conta que em ne-
nhum momento nas cláusulas contratuais está 
plasmado o facto de termos o jornal como meio 
de comunicação entre o fundo e os usufrutuários 
das casas”, disse a fonte, reforçando: “eu tenho as 
minhas contas pagas em 99%. Tenho uma conta 
única e exclusivamente para efeitos de pagamen-
to desta renda”.

 
Cossa fala de uma “sequência” que “não pode 

ser ignorada”
 
Ao Dossiers & Factos, Pedro Cossa vincou a 

indignação com a atitude do Fundo de Fomen-
to da Habitação, instituição que diz ter colocado 
em causa a sua integridade e o seu bom nome. 
“Quem não conhece esse Pedro Cossa, por via 
de reportagens feitas por jornais pode acreditar 
que, de facto, Pedro Cossa vive de forma deson-
rosa, que não paga as suas contas e tudo mais, o 
que não é real. Desde água, luz e a própria renda 
da casa está lá tudo pago e quem tiver dúvidas 
pode recorrer ao fundo, pode recorrer aos ban-
cos. Está tudo pago, o que contrasta com o que 
eu vi nalguma imprensa”, salientou.

 Outrossim, o nosso interlocutor faz notar a 
existência de uma “sequência” que confere algu-
ma lógica à exposição de que foi alvo. “[Primei-
ro], aparece o ministro das Obras Públicas, Ha-
bitação e Recursos Hídricos – na cerimónia de 
inauguração das casas do “Projecto Zintava” –  a 
dizer que há pessoas que têm dívidas e que ‘nós 
[FFH] não estamos a construir porque as pes-
soas não estão a pagar’. Dias depois é publicada 
uma lista para que cada um de nós se desloque 
ao Fundo de Fomento da Habitação para tratar 

de assuntos do seu interesse”, referiu.
 Esta sequência, sublinhou Pedro Cossa, não 

deve ser ignorada, na medida em que responsa-
biliza as figuras arroladas pelo fraco desenvolvi-
mento de projectos de habitação, o que, no seu 
caso em particular, diz não ser verdade.

 Perante este “imbróglio”, o antigo director-
-adjunto de Operações e Mercados na Bolsa de 
Valores de Moçambique (BVM) entende que o 
FFH deve “pedir desculpas às pessoas que foram 
chamadas por via do jornal e clarificar o que 
está a acontecer”. Por outro lado, aconselha o or-
ganismo a pautar pela legalidade, sob pena de 
incorrer no risco de responder a processos que 
“provavelmente lesarão o Estado mais do que já 
está lesado”.

 Ainda a este propósito, a fonte aventa a hipó-
tese de avançar para os tribunais, de forma a as-
segurar que seja reposto o seu “bom nome”. Nes-
te momento, diz estar a ponderar, juntamente 
com a família e com a sua equipa de advogados.

Eis, na íntegra, o texto que Pedro Frederico 
Cossa publicou na sua página

 
E esta, agora...!?
 Na manhã da passada segunda-feira, acor-

dei com uma notícia dando conta que devia me 
deslocar às instalações do FFH, para, junto do 
Gabinete Jurídico, tratar de assuntos do meu in-
teresse. Tal facto, para além de configurar uma 
violação do plasmado nas disposições contra-
tuais e legais que me vinculam ao FFH, é um 
atentado ao bom nome, a que todos, em princí-
pio, temos direito.

Enquanto usufrutuário, reconheço ter o de-
ver de pagar as rendas junto ao FFH, da mesma 
forma que o FFH não se deve furtar do cumpri-
mento de um conjunto de obrigações para com 
os usufrutuários, o que neste momento não se 
revela estar a acontecer.

Tal como no passado e no presente, continua-
rei a cumprir com as minhas obrigações contra-
tuais, não se justificando que se tenha preferido 
usar o Jornal Notícias para convocar-me aos seus 
escritórios, sendo eu um cidadão bem localiza-
do, numa vila onde o próprio FFH tem, também, 
escritórios, e não havendo registo de uma convo-
catória prévia e que me tenha recusado a cum-
prir. Ademais, este (o jornal) é um mecanismo 
não chamado no contrato que nos une.

De referir que, no meu caso, em particular, 
até ao dia da publicação da referida convocatória 
(20/09/2021), tinha entre 98,5 e 99% das rendas 
pagas ao FFH, como atestam os extractos ban-
cários, não se justificando o exercício penoso 
levado a cabo pelo FFH, colocando um cidadão 
honrado e que pugna por princípios de lisura e 
retidão na posição de caloteiro, levando a crer 
existir expedientes inconfessos, execráveis e que 
causam repulsa.

Com esta acção, o FFH, de forma deliberada, 
abriu espaço para que se colocasse em causa a 
minha integridade e bom nome, o que repudio 
com veemência.Pedro Frederico Cossa, presidente da AMECOM

Texto: Serôdio TowoD&F
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Três meses arrasadores, mas sem 
atingir os “cérebros”

Em resultado da colaboração entre as tropas de 
Moçambique, Ruanda e SADC, foram registados 
grandes avanços em todos os distritos assolados 
pelo terrorismo em Cabo Delgado, com destaque 
para Mocímboa da Praia, distrito que albergava as 
principais bases/posições dos terroristas, nomeada-
mente Awasse, Mbau, Siri 1 e 2.

Mas antes de Mocímboa da Praia, as Forças Con-
juntas já tinham conquistado Miangalewa, Ntchinga 
e Chitunda, no distrito de Muidumbe, bem como 
Monjane, Ulumbi e a própria vila sede do distrito de 
Palma, que foi devastada no dia 24 de Março do pre-
sente ano, o que levou a Total a abandonar o projec-
to de exploração de Gás Natural Liquefeito (LNG), 
orçado em mais de USD 20 mil milhões.

Cabecilhas aparentemente ilesos

As populações começam a estabelecer-se nas zonas de origem

FDS e FDR têm tido um desempenho assinalável

Em Julho de 2021, as Forças de Defesa 
do Ruanda desembarcavam em Cabo 
Delgado para apoiar as Forças de 
Defesa e Segurança de Moçambique 

no combate ao terrorismo. Algumas semanas 
depois, também a Força em Estado de Aler-
ta da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) era activada. De lá a 
esta parte, o inimigo foi encurralado, perdeu 
bases e posições importantes, mas, provavel-
mente, não a sua vitalidade, até porque não 
há notícias de abate ou captura dos líderes.

Texto: AmadCandaD&F

Nota curiosa é que, segundo nos é relatado, em 
praticamente todas as operações, o inimigo não tem 
mostrado resistência, optando por abandonar ante-
cipadamente as bases e, às vezes, deixando para trás 

algum armamento. Nas circunstâncias em que re-
sistiram, os combatentes do grupo Ansar al Sunnah 
não mostraram argumentos suficientes para fazer 
face ao poderio das forças aliadas FDS/FDR/SADC e 
somaram baixas. Foi o que aconteceu, por exemplo, 
em Awasse, na ofensiva que constituiu a antecâmara 
do assalto à Mocímboa da Praia.

Em algumas das operações, foi possível resgatar 
inocentes (sobretudo idosos) que eram mantidos em 
cativeiro em bases terroristas, bem como capturar 
alguns integrantes do grupo. Só que, ao que tudo in-
dica, apenas o “peixe miúdo” tem caído nas malhas 
das forças que procuram restabelecer a paz no Tea-
tro Operacional Norte (TON).

É verdade que, em Agosto do presente ano, o co-
mandante do Exército Nacional, Cristóvão Chume, 
anunciou, em entrevista à Televisão de Moçambi-
que, a detenção de figuras próximas ao comandante 
do Ansar al Sunnah em Moçambique, mas, ao con-
trário do que frequentemente acontece, essas figuras 
não foram exibidas publicamente. Na mesma entre-
vista, Chume falou da existência de possíveis pistas 
para a neutralização de Bonomade Machude Omar.

Entre o alívio e o medo

O facto de não haver resistência nem provas de 
que tenham sido capturados ou mortos os cabeci-
lhas da insurgência leva a que muitos sectores da 
sociedade receiem que os terroristas se possam rea-
grupar, podendo, a qualquer momento, surpreender 
com novos actos de barbárie. Recentemente, Dom 
António Juliasse, administrador apostólico da Dio-
cese de Pemba, capital de Cabo Delgado, manifestou 
esse sentimento.

“Primeiro, não sei se constitui verdade que todas 

INTERVENÇÃO EXTERNA EM CABO DELGADO
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Presidente Nyusi recebendo o homólogo ruandês

as zonas estão libertadas. Nós precisamos ainda de 
evidências. Uma coisa é o Presidente falar, ele pode 
falar para animar o país, e isso é muito bom, pode 
falar para criar um certo sentido de esperança para o 
país, o que também tem o seu sentido, mas na práti-
ca, no terreno, ainda há muito que se deve fazer”, dis-
se Juliasse, em declarações reproduzidas pelo portal 
Observador, antes de apelar à cautela:

“Não se podem expor pessoas que já saíram do 
sofrimento e estão com traumas a situações de dra-
ma de um novo de conflito, e a serem maltratadas, 
como aconteceu. Portanto, vai exigir um pouquinho 
mais de tempo”.

Plano de reconstrução em marcha

Entretanto, é um dado adquirido que as condi-
ções de segurança estão restabelecidas nos distritos 
ao norte de Cabo Delgado, o que é confirmado pelo 
regresso das populações deslocadas, como, de resto, 
o Dossiers & Factos revelou, há semanas. Paralela-
mente a isso, o Conselho de Ministros aprovou, na 
sua 32.ª sessão, o Plano de Reconstrução da Provín-
cia de Cabo Delgado, que deverá ser implementado 
entre 2021 e 2024.

“Não me refiro ainda às questões numéricas espe-
cíficas sobre o orçamento. Vai haver cerimónias pró-
prias para a abordagem oficial deste assunto, em que 

vão ser partilhados dados com melindre sobre este 
assunto, mas posso partilhar que, como acontece em 
qualquer outro plano de contingência, como acon-
teceu quando tivemos os fenómenos Idai e outros, o 
Governo intervém sempre numa perspectiva mista, 
com recursos próprios, mas também com recurso a 
apoios de parceiros de cooperação habituais e outros 
tantos. Não vai ser diferente desta vez. Na verdade, 
já há acções em concreto que estão a acontecer ao 
nível da reposição da linha eléctrica e reposição de 
estradas. São acções que estão integradas neste pla-
no que não vão esperar até que cheguem os apoios 
dos parceiros”, explicou o porta-voz do Governo, Fi-
limão Suaze.

 
A radiografia de uma aliança letal

Ao contrário do que o Governo defendeu duran-
te muito tempo, a intervenção militar externa em 
Cabo Delgado tem se revelado um sucesso. A chega-
da a Moçambique dos 1000 homens de Paul Kagame 
serviu de catalisador das acções visando estancar a 
violência extrema que aterroriza a província desde o 
ano de 2017.

Ainda nem sequer tinha sido activada a Força em 
Estado de Alerta da SADC, e Moçambique e Ruanda 
já somavam vitórias que, até então, eram quase que 
inimagináveis. Juntas, as Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) e as Forças de Defesa do Ruanda (FDA) 
reconquistaram, em 8 de Agosto último, a vila de 
Mocímboa da Praia, que estava nas mãos dos terro-
ristas há pelo menos um ano.

Mocímboa da Praia, vale referir, era considera-
da a “fortaleza”, o “porto seguro” dos jihadistas, até 
por abrigar infra-estruturas importantes, do ponto 
de vista estratégico, tais são os casos do aeroporto e 
porto. Ao que se diz, era preferencialmente pela via 
marítima que era transportado o reconhecidamen-
te poderoso material bélico inimigo, assim como os 
víveres.

Situada a 90 quilómetros dos mega projectos de 
exploração de gás natural, a vila sede de Mocímboa 
da Praia foi palco do primeiro acto de violência ter-
rorista, em Outubro de 2017. Nessa ocasião, o grupo 

armado, do qual se diz ter ligação com o Estado Is-
lâmico, protagonizou um ataque contra o posto po-
licial local. A ocupação da vila aconteceu em Agosto 
de 2020, na sequência de uma ofensiva que, ao que 
se diz, terá sido maior do que a que teve lugar em 
Palma, em24 de Março do presente ano.

De acordo com o coronel Ronal Rwivanga, por-
ta-voz do Exército ruandês, a recuperação de Mo-
címboa da Praia marcou “o fim da primeira fase das 
operações de contra-insurgência".

As operações conjuntas entre Moçambique e 
Ruanda começaram, estrategicamente, por visar po-
sições mais periféricas dos insurgentes, sempre na 
perspectiva de empurrá-los para o seu grande redu-
to – a vila de Mocímboa da Praia – onde se daria 
o “golpe final”. Assim, ao norte da vila sede do dis-
trito, foram recuperadas as posições de Quelimane, 
Njama, Tete, Maputo e Primeiro de Maio. A oeste 
da mesma vila, a Força conjunta avançou pelas posi-
ções de Ntotwe, Manilha, Magoma, Mumu e Mbuje. 

Nessa altura, e até por uma questão de défice 
de informação, ainda não se tinha a perfeita noção 
dos avanços que estavam a ser realizados no terre-
no, mas a recuperação da localidade de Awasse veio 
trazer mais clareza, fazendo pairar no ar a ideia de 
que chegar ao bastião dos insurgentes não era exac-
tamente uma miragem.

O facto é que Awasse, que fica a 45 quilómetros da 
vila de Mocímboa da Praia, é uma posição altamente 
estratégica. Devido à sua localização, no entronca-
mento das estradas que vão a Mueda, Macomia e a 
própria vila de Mocímboa da Praia, constituiu-se no 
local de planificação de acções de desdobramento 
inimigas. Foi, aliás, em reconhecimento dessa im-
portância estratégica que os terroristas tentaram re-
sistir, o que lhes terá custado caro.

Mais recentemente, concretamente no dia 14 de 
Setembro, a Força em Estado de Alerta da SADC 
anunciou a captura de uma base ao sul do rio Mes-
salo. De acordo com o site Pinnacles News, é tam-
bém nas margens do rio Messalo que está localizada 
aquela que pode ser a maior base dos insurgentes, 
conhecida como Siri, que também foi desactivada 
nos últimos dias.

É verdade que, 
em Agosto do pre-

sente ano, o comandan-
te do Exército Nacio-
nal, Cristóvão Chume, 
anunciou, em entrevista 
à Televisão de Moçam-
bique, a detenção de fi-
guras próximas ao co-
mandante do Ansar al 
Sunnah em Moçambi-
que, mas, ao contrário 
do que frequentemente 
acontece, essas figuras 
não foram exibidas pu-
blicamente. Na mesma 
entrevista, Chume falou 
da existência de possí-
veis pistas para a neu-
tralização de Bonomade 
Machude Omar.
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Lista acusada de fraude vence 
eleições na CCM
Marcadas inicialmente 

para 21 de Julho de 2021, 
as eleições na Câmara do 
Comércio de Moçambi-

que (CCM) acabaram por acontecer 
apenas na última semana. O vencedor 
é Álvaro Massingue, da lista “C”, a mes-
ma que foi acusada de “comprar votos” 
e criar “empresas fantasmas”.

A lista “C” venceu as eleições com 224 votos, 
contra 86 da Lista B e 58 votos da Lista A, num es-
crutínio que durou cerca de oito horas. De acordo 
com um comunicado recebido na nossa redacção, 
a lista vencedora tem como objectivo, daqui em 
diante, desenhar e implementar, de forma transpa-
rente, participativa e inclusiva as acções para a so-
lução dos problemas da CCM e dos seus membros.

Os vencedores dizem-se apostados em reforçar 
a capacidade institucional e aprimorar a estrutu-
ra organizativa da câmara; criar actividades foca-
das no serviço e apoio aos membros da câmara; 
apoiar os esforços de desenvolvimento económico 
do país; trabalhar na promoção da mulher e jo-
vens empreendedores; industrializar e fomentar as 
exportações; advogar; criar projectos de financia-
mento e parcerias de cooperação.

 
 Um processo turbulento

 
De referir que o processo eleitoral na CCM foi 

caracterizado por uma “novela” que provocou uma 
grande nuvem de fumo à volta do mesmo, situa-
ção que forçou o adiamento da votação, que estava 
agendada para 21 de Julho. Foram levantadas sus-
peitas de fraude supostamente perpetrada pela lista 
“C”.

Concretamente, a lista de Álvaro Massingue era 
acusada de “comprar votos” de mais de 100 empre-
sas, que, ao que se diz, nem sequer têm as quotas 
em dia, facto que, estatutariamente, as impede de 
votar.

Em reação a esta acusação, uma fonte da lista 
“C” disse ao Dossiers & Factos, nessa altura, que as 
alegações de fraude eleitoral eram falsas, garanti-
do que toda a “confusão” tinha sido montada pela 
comissão eleitoral para atrasar o processo, como 
forma de “dar tempo” à lista apoiada pela direcção 
cessante para que se “organizasse”. De acordo com 
a mesma fonte, a lista que contava com o apoio da 
direcção anterior era a “B”, encabeçada por Arlindo 
Duarte.

A lista “C” assumia apenas haver empresas sem 
quotas em dia que passaram cheques para apoiar 
Álvaro Massingue, mas entendia que tal acto não 
configurava fraude e, para isso, baseava-se nos esta-
tutos, que não indicam que receber ou dar dinhei-
ro para apoiar um candidato deva ser interpretado 

como “compra votos”.
Antes pelo contrário, a lista que agora assumiu 

os destinos da CCM apontava o dedo à comissão 
eleitoral, por, alegadamente, ter criado uma confu-
são para dar tempo à lista “B”, a que, supostamen-
te, gozava de simpatia da equipa directiva liderada 
por Julião Dimande. Referia a nossa fonte que foi 
a lista “B” que, apercebendo-se de que não tinha 
condições para vencer, pediu para que o período 
de pagamento de quotas fosse prorrogado, o que 
não foi aceite, “daí que criaram este barulho todo, 

decidindo adiar o evento, como forma de ter mais 
tempo para reunir os requisitos, atrasando os que 
tinham trabalhado e conseguido o maior número 
de votos”.

De acordo com a nossa fonte, a comissão eleito-
ral também acusava a lista “C” de “usar empresas 
fantasmas”. “Quem é que criou essas empresas fan-
tasmas, fomos nós ou eles?”, questionava a fonte, 
que, na altura, não tinha dúvidas de que a comissão 
eleitoral queria “fazer a cama” a Álvaro Massingue.

Igualmente, fazia notar que o ex-vice-presiden-
te da CCM, que era líder da lista “B”, interferia nos 
processos, pelo que, segundo suas palavras, se esta-
va numa situação em que o jogador era árbitro ao 
mesmo tempo.

De acordo com a lista C, a direcção cessante 
fez de tudo para perpetuar-se no poder, e uma das 
tácticas foi a manipulação do processo eleitoral. A 
nossa fonte lamentava que a presidente da mesa da 
assembleia-geral, a antiga primeira-ministra Luí-
sa Diogo, tenha supostamente entrado naquilo a 
que chamou de “jogo sujo”, manchando a própria 
reputação.

Com ou sem jogo sujo, o facto é que a lista “C” 
venceu mesmo as eleições e, em meio a tudo isto, 
há uma mulher que faz história. Trata-se de Mody 
Maleiane, que é a primeira mulher a integrar a 
presidência em 44 anos da Câmara de Comércio. 
Maleiane vai coadjuvar o presidente eleito Álvaro 
Massingue.

Um comunicado de imprensa enviado à nossa 
Redacção dava conta que, na da tomada de posse, 
Mody Maleiane afirmou ser “muita honra” estar na 
presidência da Câmara de Comércio de Moçambi-
que, e disse contar com o apoio de todos para o 
melhor exercício das suas funções.

Texto: Arão NualaneD&F

Massingue já assumiu o comando da CCM

ELEIÇÕES NA CCM

De acordo 
com a nossa 

fonte, a comissão 
eleitoral também 
acusava a lista “C” 
de “usar empresas 
fantasmas”. “Quem 
é que criou essas em-
presas fantasmas, 
fomos nós ou eles?”
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Dan Brown (DB) faz-me repensar, nalgum 
momento, no sentido da crença e daquilo a que 
eu chamaria de “seguidismo” religioso. Quando 
DB problematiza o Santo Graal, em seu livro Có-
digo da Vinci, remete-me à ideia não só de re-
pensar nos crimes da Opus Dei, mas também de 
compreender o motivo pelo qual as pessoas tanto 
“acreditam” nas obras de Cristo ou pelo menos 
na ideia de que elas lhes podem trazer sucesso 
nas suas vidas.

Se, por um lado, temos novos pastores que 
são dados o dom da palavra pelo seu Deus em 
noites de sonos longos, temos por outro lado os 
pastores ou padres que vêem na igreja a sua últi-
ma alternativa de sobrevivência. No meio desses, 
há aqueles que se definem como crentes, aqueles 
que dizem que acreditam em Cristo. Mas até que 
ponto podemos aqui falar da crença ou da adora-
ção ao altíssimo dos Céus?

Nos últimos tempos, o mundo vem sendo fus-
tigado por diversas febres e doenças que dizimam 
milhares de pessoas. Já tivemos o caso vírus Zika, 
a ébola, assim como existe o HIV de cuja cura, 
por mais que exista, não será divulgada porque 
a doença tem justificado muita riqueza e muitos 
fundos a entidades e nações que elaboram projec-
tos e enriquecem enquanto fazem palestras sobre 
o uso do preservativo ou castidade para não ter o 
HIV/SIDA. Mas, no meio dessas doenças todas, 
a que mais me preocupa é a da manipulação ou 
formatação da mente social. Se formos a perce-
ber a teoria de Émile Durkheim, quando falava 
da estrutura social, percebemos um mundo em 
que os indivíduos se definem na estrutura social 
onde se encontram.

Quando falo da formatação do consciente so-
cial, falo da capacidade que as igrejas têm de mu-
dar a visão dos indivíduos, de limitar a capacidade 
de compreensão da realidade social, da capaci-
dade que os pastores/padres têm de influenciar, 
certas vezes, de forma negativa, na forma como 
os indivíduos concebem o termo convivência em 
sociedade ou ainda a forma como permitem que 
a sua crença os influencie em tudo quanto fazem.

A forma como o mundo passou a idolatrar 
as entidades religiosas ou os que as fazem faz-
-me não só relembrar a “a adoração do bezerro 
de ouro”, de Nicolas Poussin, mas também faz-
-me indagar se o mundo estaria a pensar seria-
mente na gravidade que as últimas manifestações 
podem causar na forma como nos vemos como 
viventes sociais.

Se por um lado temos a IURD que faz gente 
vestir sacos de arroz para rezar contra a fome, por 
outro lado temos a emergência das novas igrejas 

adventistas, que fornecem laços de protecção 
contra os diversos perigos sociais. Então deve-
mos pensar quem seria o verdadeiro mensageiro 
de Cristo, ou se Cristo decidiu diversificar a li-
berdade de escolha, fundando novas igrejas que 
muitas vezes fomentam divisionismo entre famí-
lias no lugar de criar um pensamento que ajude 
as sociedades a perceberem o real sentido que, 
para mim, a igreja tem: lutar contra o “mal”. Co-
loco aqui o mal entre parênteses porque o mun-
do religioso precisa perceber que, com as ondas 
de contradições que verificamos, crentes que 
ridicularizam crentes de outras igrejas, vamos 
abrir num futuro breve a “guerra dos seguidores 
de Cristo”. Porque se os crentes não percebem o 
motivo que os leva para a igreja, então facilmente 
terão as palavras de seus pastores/padres como 
fórmula vital de suas vidas.

Na verdade, falo do igrejismo do apocalip-
se mais no sentido de problematizar as últimas 
emergências religiosas nas nossas sociedades. A 
quem damos o poder de abrir uma igreja? Quais 
são os critérios para ser-se homem de Deus? Bas-
tará simplesmente ter uma boa retórica ou o po-
der de ludibriar? Se for, então amanhã também 
vou abrir uma nova igreja denominada “A cam-
painha do senhor”.

Recentemente vi novos nomes de igrejas nas 
ruelas por onde passo, tem de tudo, “Salvação de 
Deus”, “Ministério água viva”, entre outras fór-
mulas religiosas que perigam o convívio das so-
ciedades. Pergunto que ensinamentos se podem 
esperar de uma igreja que critica a outras igrejas 
e faz de seus crentes fuziladores dos outros? Que 
ensinamentos podemos colher de uma igreja que 
faz gente dizimar forçadamente a última moe-
da que tinha para pagar o jantar dos filhos? Que 
ensinamentos podemos colher de uma entidade 
religiosa onde pastores dizem às mulheres que só 
podem casar com homens da mesma igreja? Não 
estaríamos a criar assim um divisionismo social 
ou um “racismo cristónico”?

O que mais me inquieta é a capacidade que 
nós os indivíduos temos de não abrirmos nenhu-
ma margem para dúvidas, como se tudo que nos 
é dito pelos pastores fosse a profunda verdadeira, 
até que chegamos ao ponto de sairmos de nossas 
casas porque achamos que nossas famílias não 
são dignas de estar ao nosso lado ou porque as 
achamos infestadas de pragas.

As letras do abecedário já se tornaram marke-
ting para muitas igrejas que criaram os dias “A”, 
“C”, etc., no sentido de criar mais atenção, galva-
nizar atenção do público sofredor para, com uma 
lata de emoção, segui-las na esperança de, em 

um só dia, construir mansões, chegar ao topo do 
arranha-céu, ou mesmo comprar os carros do úl-
timo grito. Qual é o valor ou perigo de ser crente 
nos últimos dias? Qual é o perigo de nos limitar-
mos psicologicamente, de sermos menos produ-
tivos por causa das nossas aspirações religiosas?

Se para uns o sábado é dia do senhor, e por 
causa disso não vão aos seus serviços, até mesmo 
correndo risco de serem demitidos, para outros 
o sábado é um dia em que não se pode cozinhar, 
fazer compras, estar ao lado de uma mulher e 
muito menos pecar como fizeram Adão e Eva 
quando o fogo foi mais forte que a sua textura 
(pele) física.

O ponto é o seguinte: há que se perceber que 
precisamos discutir o divisionismo religioso, as-
sim como discutimos os outros temas, como a 
política. Pois as igrejas viraram uma arma mortal 
que pode criar racismo e segmentação das so-
ciedades. Se os muçulmanos devem casar entre 
eles, então estamos perante um mundo em que 
vivemos um racismo aceitado e ao mesmo tem-
po respeitado, sob o pretexto de termos um esta-
do laico. Até onde vai a laicidade de um estado? 
Afinal de contas, quais são os fins de uma igreja? 
Criar homens ferozes que discutem entre si por-
que acham que a sua igreja é a mais correcta ou 
“purificar” a mente dos mesmos para que sejam 
mais unidos e irmãos?

A verdade é uma: a linguagem é o melhor 
aliado para que os homens acreditem cegamen-
te no que querem ouvir dos outros. A linguagem 
tornou-se desde então um meio de colonização 
maciça, que faz o pobre pensar em enriquecer 
sem necessariamente ter trabalhado, e o faz acre-
ditar que poderá sair da casa alugada, passar a 
comer framboesas, sem ter demonstrado espíri-
to de trabalho duro. O que me leva a crer que as 
igrejas estão mais para criar ergófobos (pregui-
çosos) que nada fazem para melhorar suas vidas 
e limitam-se a rezar na esperança de que um dia 
as coisas vão mudar. Tenha certeza de uma coisa: 
nunca terás um carro de luxo se não fores traba-
lhar. Precisas mostrar que és capaz de fazer algo 
proveitoso para que o mundo reconheça as tuas 
habilidades. O que tento fazer não é te impedir 
de seguir as doutrinas religiosas, estou sim a di-
zer que é preciso ter a capacidade de balancear os 
mundos (material e divino), sem necessariamen-
te ter um sobrepondo-se ao outro.

Acredite em Deus (se fores crente), mas não 
deixes que as palavras dos pastores/padres o frag-
mentem da família e da sociedade, sob o risco de 
te tornarem uma nova raça perdida na sociedade 
onde habitas.

O igrejismo do apocalipse
Do cálice de Cristo à construção dos novos tempos sagrados

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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Que educação os pais e a sociedade 
almejam para os filhos?

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

A nossa educação vai se degradando por-
que os pais e a sociedade não colaboram e não 
cumprem devidamente o papel de educar as 
crianças e prepará-las para uma vida íntegra. 
No passado, essa missão era primeiramente as-
sumida pelos pais, os mesmos que, hoje, nunca 
têm tempo para exercer sua paternidade e para 
incutir nas crianças uma boa educação, prenhe 
de princípios e valores.

Os pais desempenham um papel muito im-
portante na educação dos filhos, pois são res-
ponsáveis por transmitir-lhes conhecimentos 
básicos e valores necessários para um cresci-
mento sólido, para que sejam homens íntegros 
no futuro. Portanto, os pais exercem uma im-
portante função na formação inicial e na rela-
ção da criança com o mundo.

O papel dos pais na educação dos filhos é 
imensurável e é extremamente importante, po-
rém, muitas vezes, estes relegam a sua respon-
sabilidade exclusivamente à escola, tida como 
instituição que deve gerir toda a formação da 
criança, esquecendo-se que esta árdua tarefa é 
também da casa e de todos que com a criança 
convivem no seu dia-a-dia.

A luta pela sobrevivência leva muitos pais a 
acreditarem que não precisam de participar no 
dia-a-dia escolar de suas crianças e que a escola 
é a única entidade/instituição responsável pelo 
processo educacional das crianças, o que cons-
titui um erro crasso, pois estas e outras razões 
esfarrapadas conduzem as crianças à imorali-
dade ainda na tenra idade.

Não menos importante é o papel da socie-
dade. Toda ela deve encarregar-se de assegurar 
que uma educação completa e abrangente seja 
proporcionada às crianças, que serão os ho-
mens e mulheres do amanhã. Os pais, de mãos 
dadas com toda a sociedade, incluindo insti-
tuições de carácter social e cívico, contribuem 
na formação moral e cívica das crianças, que se 
mostram mais liberais nos nossos dias.

A educação completa e abrangente só é pos-
sível com o envolvimento responsável e integral 
dos pais e de toda a sociedade moçambicana, o 
que pressupõe um cometimento. Lembrar ape-
nas que, no passado, o filho de uma família era 
de toda a sociedade, mas, hoje em dia, as coisas 
são como elas são, porque cada um é o que é, 
segundo o seu próprio pensamento.

Aliás, dá-se valor ao dinheiro, hipotecando-
-se assim o futuro das crianças. Muitos pais 
não conhecem a agenda escolar dos seus filhos, 
nunca se fazem às reuniões quando convoca-
dos, delegando a terceiros o seu papel de pai e 
encarregado de educação, porque têm medo de 
perder oportunidades de negócios.

Muitos pais só se fazem à escola de seus edu-
candos quando se aproxima o fim do ano, para 
negociar a passagem de classe do filho, como 
se estivessem a negociar a venda ou compra de 
um saco de batata. O que significa falta de valo-
rização da qualidade da educação que o próprio 
encarregado de educação pretende para o seu 
educando.

Há dias, circulou nas redes sociais um ví-
deo retratando um grupo de crianças, alunos 
de uma escola primária, consumindo álcool do 
mais pesado que há, “Tentação”, num autêntico 
atentado ao desenvolvimento harmonioso da 
criança. Também pode ser visto como sinóni-
mo da ausência total da responsabilidade dos 
pais e da sociedade.

Onde estas crianças conseguiram dinheiro 
para adquirir tal bebida? Naturalmente, sub-
traíram da receita numa das ocasiões em que 
os pais deixaram a banca ao cuidado da crian-
ça. A outra pergunta que não quer calar é: onde 
compraram e quem vendeu tal produto a estas 
crianças? Não terá sido um adulto que menos 
se preocupou com a degradação moral destas 
crianças, preferindo ganhar o dinheiro de que 
eram portadoras!?

Onde está o papel da sociedade quando as 

coisas funcionam assim? Antigamente, um ven-
dedor não aceitava vender pão a uma criança, 
por suspeita de que esta podia ter retirado tal 
valor à revelia dos pais. Quando o carro preci-
sasse de algum empurrão para pegar, nunca era 
entregue dinheiro às crianças que ajudassem o 
proprietário da viatura a dar arranque. Quando 
muito, podia arranjar algo comestível e oferecer 
às crianças.

Nos dias de hoje, em situações semelhantes, 
são as próprias crianças que exigem pagamen-
tos ao dono da viatura. A exigência de um dado 
valor por parte das crianças é acompanhada de 
ameaça: provocar danos à viatura caso não seja 
satisfeita a sua exigência.

São estes e outros actos que possibilitam 
que as crianças cultivem algum vício a custo 
próprio, tal como acontece em algumas esco-
las privadas, em que estudam fidalgos que se 
encharcam de drogas de diferentes qualidades, 
porém, em casa recebem mesada de seus pais 
e ninguém lhes ajuda a fazer gestão. No lugar 
de adquirirem algo de que se possam alimentar, 
usam a mesada para consumir álcool ou drogas.

Importa destacar que a educação dos filhos 
não é apenas um dever paternal e legal, mas 
também ético. Seja por motivos que vão desde 
a negligência até à busca contínua da felicidade. 
Estamos vivendo numa época em que as obri-
gações dos pais entram em conflito com os seus 
próprios desejos e anseios, daí que transferem 
suas responsabilidades de educadores dos fi-
lhos para escola.

A escola é responsabilizada pelos fracassos 
e até pelos possíveis traumas na vida da crian-
ça, com os pais a não admitirem que seus filhos 
possam ser alvos de críticas ou que a falta de 
êxito destes ocorra em determinados momen-
tos. Nós os professores somos cobrados por 
uma responsabilidade que é dos pais, como se 
não fosse suficiente o aturado trabalho que rea-
lizamos, por sinal muito mal remunerado.

Anúncio publicitário

DE VOLTA À TERRA DA BOA 
GENTE!   A partir do dia 10 de Outubro voe de Maputo para 

Inhambane às Quartas-Feiras e Domingos. 

QUARTAS-FEIRAS

MAPUTO-INHAMBANE      11:00H | 12:00H  

INHAMBANE-MAPUTO      12:30H | 16:05H 

MAPUTO-INHAMBANE      11:00H | 14:35H  

INHAMBANE-MAPUTO      15:05H | 16:05H 

DOMINGOS VOOS COM ESCALA EM CHIMOIO

COMPRE JÁ O SEU BILHETE!
Visite www.lam.co.mz, Lojas LAM, ligue para 
1737 ou contacte a sua Agência de Viagens.
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Terceiro mandato, nem pensar!
O povo quer alternância no poder e parem com vossas 

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

Tem sido este um dos temas de de-
bate mais badalados em quase todas as 
esquinas do país. A questão da sucessão 
do actual Presidente da República tem 
estado a levantar um debate em quase 
todas as esquinas da opinião pública. 
O posicionamento público de alguns 
líderes, em representação do partido 
da maioria parlamentar, deixam per-
plexos quase todos os moçambicanos. 
Um reconhecido secretário-geral veio 
recentemente a público sublinhar que 
naquele partido não vale ter intenções 
próprias. A questão de manifestar-se 
publicamente como quem tem desejo 
de se candidatar a este ou àquele cargo 
não pode ser uma iniciativa individual. 
O partido é que deve decidir e indi-
car quem pode ser candidato e pon-
to final. Esta aparição pública gerou 
grande desagrado, considerando que é 
neste mesmo partido que se grita aos 
quatro ventos a existência de um prin-
cípio democrático baseado na vontade 
dos membros. Não se sabe ao certo se 
ao manifestar publicamente a vontade 
de ser parte/candidato a um escrutínio 
o membro pratica alguma indisciplina 
nas hostes dos estatutos internos deste 
partido, mas tem sido recorrente que 
membros deste movimento se mante-
nham às ordens dos seus superiores, 
para garantir um futuro risonho na 
vida política.

 Mas o mais preocupante na esfera 
política de hoje em dia é a pretensão 

de alguns membros bem identificados 
no partido, que tudo fazem para tra-
zer à mente do povo o tal projecto de 
um provável terceiro mandato, crian-
do, desta forma, espaço para que o ac-
tual presidente tenha mais 60 meses de 
governação, não deixando isto de ser 
muito estranho, tendo em conta a for-
ma como a nossa política e governação 
têm sido feitas. Ninguém se lembra de 
tamanho ensaio na história da nossa 
democracia e, para travar tal tentativa, 
é chegada a hora de dizer não ao ter-
ceiro mandato de quem quer que seja.

O povo não pode ser coagido a de-
senvolver pensamentos que não fazem 
parte da nossa forma de ser e de es-
tar. Nós, o povo, somos bombardea-
dos por várias promessas em campa-
nhas eleitorais, que geralmente não 
são cumpridas. Nos primeiros cinco 
anos, pode-se compreender que facto-
res conjunturais e (in)experiência ini-
cial de governação do presidente eleito 
possam ter comprometido a condução 
da governação, levando o presidente 
a cometer erros e/ou a não responder 
claramente às expectativas do povo. O 
segundo mandato é este considerado 
de oportunidade ímpar para que todo 
o prometido seja efectivado. É no de-
curso deste segundo mandato que não 
se deve admitir qualquer tipo de des-
culpa ou percalço de governação. O 
presidente eleito tem aqui espaço para 
satisfazer a vontade popular, procu-

rando formas de investir na resposta 
àqueles que são os principais desejos 
do povo. Não se pode admitir que, no 
decurso da metade do segundo man-
dato, apareçam pretensões e vontades 
de arrastar o presidente para um ter-
ceiro mandato. Os que assim desejam 
que tirem o cavalinho da chuva, por-
que Moçambique e os moçambicanos 
vão, fortemente, recusar-se a colabo-
rar para que esta vontade se efective. 
O estado actual do país é de bastantes 
dúvidas em relação à figura do Chefe 
de Estado. Na tenda da BO, não foram 
poucas as vezes em que réus e decla-
rantes associaram-no ao projecto fa-
lhado de defesa da Zona Económica 
e Exclusiva. Sendo esta figura coberta 
pela política de imunidade, isto quer 
dizer que, em termos legais, claramen-
te não haverá espaço para que esta seja 
também ouvida como declarante neste 
barulho de loucos.

 Ao parlamento moçambicano, e 
mesmo sabendo da maioria que vos-
so partido detém, apelamos para que 
haja consciência de moçambicanos 
comprometidos com a causa de boa 
governação, transparência e, acima de 
tudo, o interesse em defender a causa 
de todos nós. Não queremos nenhuma 
emenda à constituição, não queremos 
que escangalhem os órgãos de sobera-
nia. Usem o vosso poder de represen-
tação para fazer valer, acima de tudo, 
os interesses da nação. 

MAYITABASSA!MAYITABASSA!

Anúncio publicitário
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Marosana, a estudante que já é 
ladra

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Marosana é o nome fictício que atribuo 
a uma miúda que completou, recentemen-
te, 21 de anos de idade. Órfã de pai desde 
os seus oito anos, viveu e cresceu ao lado de 
sua mãe e de outros três irmãos, todos mais 
novos que ela.

Estudou e concluiu com sucesso os ensi-
nos primário e secundário, e, actualmente, 
com a ajuda de um dos tios do lado do fa-
lecido pai, está no segundo ano do ensino 
superior, numa das universidades privadas 
que pululam na capital do país.

Marosana, de alguns anos a esta parte, 
tem se mostrado desobediente às instruções 
da mãe. Vezes sem conta, sai de casa e não 
regressa no mesmo dia. Insurge-se com a 
mãe sempre que esta procura  mostrar-lhe 
os caminhos correctos para o seu futuro. Em 
algum momento, sua mãe fica a saber que a 
filha viajou para o vizinho Reino de eSwati-
ni, África de Sul ou mesmo para outros can-
tos, sem, no entanto, informar a mãe sobre 
estas deslocações.

Marosana esconde tudo quanto faz a sua 
mãe. Mas porque tudo que é ruim vem ao de 
cima, numa das suas aventuras para a terra 
do rand, na companhia de supostos namo-
rados ou amantes – porque, ao que consta, 
são homens com idade muito avançada em 
relação à miúda – Marosana embebedou-se 
por lá e deixou-se fotografar nua, a exibir 
seu corpo e taças de champanhe, enquanto 
se banhava dentro de um jacuzzi.

As fotos caíram depois para as malditas 
redes sociais, que ela julgava, quando as fez, 
serem boas para a conquista da fama. En-
fim, este episódio passou, apesar de não ser 
confortável para quem a trouxe ao mundo e 
que espera dela bons exemplos.

Porque não há o primeiro sem o segundo, 
recentemente, Marosana, na companhia de 
um suposto namorado seu, viaja novamen-
te para a terra do rand. Quem a convida, o 
suposto namorado, também ia a convite de 
um suposto tio, por sinal um empresário da 
praça, que se deslocava àquele país para ad-
quirir um equipamento para sua empresa, 
pelo que levava consigo elevadas somas em 
dinheiro físico.

Foi aí que Marosana, vendo a pasta com 
muito dinheiro, decidiu instar a namorada 
do tio no sentido de ambas pedirem dinhei-
ro, tendo determinado que, caso não lhes 

fosse satisfeita a vontade, roubariam o tako, 
que estava aos montes naquela viatura.

A namorada do tio não comentou sobre o 
assunto, mas também não entrou na baixe-
za da sua companheira de viagem. Verdade 
é que, chegados à África do Sul, houve um 
momento em que os dois homens desceram 
e entraram numa loja, e o empresário dei-
xou seu telemóvel no carro.

Nisto, o telefone tocou e ela [a namorada 
do tio] viu-se obrigada a abandonar a via-
tura para entregar o telemóvel ao seu na-
morado lá no interior da loja. Esse período 
foi suficiente para Marosana abrir a pasta e 
subtrair um maço de dinheiro em rands, no 
valor de 10.000 rands. Por acaso ninguém 
se apercebeu, na altura, que o dinheiro terá 
sido mexido. Quando chegou a hora de pa-
gar o equipamento, o dono até se apercebeu 
da falta de uma certa quantia, mas não sus-
peitou que houvesse uma ladra dentro do 
carro.

Assim sendo, Marosana, já no dia seguin-
te, aproveitou o momento em que o casal 
companheiro de viagem tentava fazer algu-
mas compras básicas e ela também se fez às 
lojas para comprar umas roupas, um mas-
cote e respectivo pescote, sem que os seus 
acompanhantes se apercebessem do valor 
que esta teria gasto.

Até aí, como se pode depreender, nada 
estava grave para ela. No entanto, porque 
a gula de viver bem e de estar à vontade na 
terra mais que os que trabalham era enor-
me em Marosana, entendeu que o dinheiro 
que roubara antes era pouco e, já na fron-
teira de Moçambique, no regresso da África 
do Sul, conseguiu espaço para subtrair um 
molho contendo 100 notas de 1000 meticais 
cada, o que significa que, desta vez, roubou 
100.000, 00 MT.

Isso mesmo: Cem mil meticais foi o se-
gundo valor que ela roubou da pasta, e só foi 
possível o dono aperceber-se de que tinha 
sido roubado algumas horas depois de se se-
pararem de Marosana. Este segundo extra-
vio é que viria a deitar tudo abaixo, porque 
depois de sentir falta dos 100 mil meticais, 
o empresário encetou uma investigação pro-
funda, começando pela sua parceira e com-
panheira de viagem, que acabou revelando 
que, em algum momento, Marosana terá 
lhe falado da necessidade de dinheiro e que, 

caso não lhe fosse oferecido, iriam roubar.
Foi assim que iniciaram diligências para 

a localização de Marosana e, quatro dias de-
pois, ela caiu na estratégia montada pelo le-
sado e assim foi apertada (ameaçaram levar 
a miúda à Polícia), e acabou confessando o 
roubo do dinheiro, quer na África do Sul 
quer na fronteira de Ressano Garcia.

Com os 100 mil meticais, Marosana, já 
em Moçambique, adquiriu um telemóvel 
Iphone Pro Max, que  lhe terá custado, se-
gundo revelou aos donos do dinheiro, cerca 
de 50 mil meticais. Comprou, igualmente, 
um vestido numa das lojas bem caras da ca-
pital, a preço de 24 mil meticais, entre ou-
tros bens.

Felizmente, diga-se, os lesados foram 
simpáticos com Marosana, porque não a 
agrediram, não fizeram exposição negativa 
desta e ainda lhe deram a prerrogativa de, 
em dois meses, pagar os 32 mil meticais que 
faltavam para completar os 100.000, 00 MT 
que ela roubara na fronteira.

Aliás, importa referir que os lesados, 
como forma de reaver o dinheiro perdido, 
recolheram tudo quanto ela havia compra-
do, incluindo peças de roupa interior, que 
acabaram jogadas ao lixo.

Volvidos os dois meses dentro dos quais 
ela devia pagar o valor, Marosana não con-
seguiu liquidar a dívida e a pressão cresceu 
tanto. Foi assim que, vendo-se em apuros, 
decidiu informar a um dos tios, amigo da 
mãe, no sentido de lhe ajudar a pagar as des-
pesas que criou, apelando para que a mãe 
nunca soubesse, pois tinha noção de que 
podia cair morta de tensão da qual padecia.

Hoje, trago esta história real de vida para 
tentar levar todos nós a uma reflexão: o cui-
dado que devemos ter para com os nossos 
companheiros de viagem; quem são as nossas 
companhias nas relações amorosas; e para o 
caso das meninas (marhandzas), como é o 
caso da Marosana, que agiu como verdadei-
ra marhandza, também devem reflectir nos 
danos e riscos que advém da vontade de ga-
nhar e ter tudo fácil, sem trabalhar.

 As mães ou pais podem, através desta 
história, reflectir sobre a má vida que as fi-
lhas (os) desobedientes podem estar a levar 
fora de casa, quando os pais cedem à pres-
são destas para que não sejam controladas. 
Para a semana haverá mais.
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Oposição queixa-se de discriminação nos 
concursos públicos

As ligas femininas dos par-
tidos políticos da oposição 
dizem haver barreiras no 
acesso aos cargos públicos e 

a outro tipo de funções públicas a to-
dos os níveis. Denunciam, igualmente, 
perseguições baseadas na cor partidá-
ria. 

Numa sociedade marcadamente machista, as 
mulheres sempre estiveram em clara desvanta-
gem em relação aos homens. Para as mulheres li-
gadas à política, a situação parece ser ainda mais 
grave, na medida em que são também discrimi-
nadas em razão da sua filiação partidária.

Para Maria Inês Martins, presidente da Liga 
Feminina da Renamo, é necessário que o Gover-
no adopte um sistema que coloque as mulheres 
em pé de igualdade com os homens, sobretudo 
nos concursos públicos, e ignorar a bandeira 
partidária que estas hasteiam.

“Se temos presidentes homens, temos que ter 
presidentes mulheres. Se for para vice-presiden-
tes, também devem estar em pé de igualdade”, 
sugeriu Martins, que propõe a mesma fórmula 
nas direcções dos partidos, como forma de ga-
rantir “equilíbrio”.

De resto, nos meandros partidários, em par-
ticular nos partidos que habitualmente se apre-
sentam nos escrutínios eleitorais, preocupa a 
falta de acesso das mulheres aos órgãos de toma-
da de decisão.

“Temos a perspectiva de influenciar o Parti-
do Renamo a criar listas zebras. Também se deve 
criar uma legislação que obrigue os partidos po-
líticos a incluir as mulheres nas cabeças de listas, 
respeitando o género, com base nas listas zebras, 
como também garantir a inclusão de mulheres 
nos lugares de liderança nos partidos políticos 
e nos lugares de tomada de decisão nos órgãos 
democraticamente eleitos”, disse.

Listas zebras conferem percentagens iguais 
aos homens e mulheres, o famoso “fifty-fifty”.

Maria Inês Martins entende que a represen-
tação proporcional, que visa colocar a mulher 
em igualdade de circunstâncias com o homem, 
ainda não está a surtir os efeitos desejados, quer 
dentro quer fora dos partidos. Destaca a descri-
minação imposta pelas autoridades públicas, a 
começar pelos líderes comunitários.

A líder da liga feminina da perdiz sabe que 
a concretização desse desiderato depende, em 
grande medida, da educação. Por isso mesmo, 
defende que a rapariga deve ser apoiada, nomea-
damente através da atribuição de bolsas de es-
tudo. “Também temos a obrigação de combater 
as uniões prematuras, porque achamos que isto 
atrasa a evolução da mulher”, vincou.

Judite Macuacua, presidente da Liga Femini-

na do Movimento Democrático de Moçambique 
(MDM), alinha no mesmo diapasão. Diz que a 
mulher deve ter as mesmas condições de ele-
gibilidade para cargos públicos que os homens 
têm, assim como deve participar nas mesmas 
condições que os homens na vida política, so-
cial, económica e cultural do país, cabendo ao 
Estado adoptar mecanismos para promover essa 
igualdade.

Disse ainda que as estruturas partidárias, 
maioritariamente dirigidas por homens, in-
fluenciam negativamente na tomada de decisão 
a favor das mulheres. Criticou, igualmente, a 
inércia dos próprios movimentos políticos, que, 
segundo suas palavras, pouco fazem para que 
haja inclusão nos órgãos de tomada de decisão.

“Mulheres políticas defendem primeiro a 
agenda do partido, esquecendo-se da sua agenda 
como mulheres”, anotou.

Entretanto, Ana Rita Shitole, deputada e 
membro da Comissão Política da Frelimo, apre-
sentou uma abordagem diferente. Preferiu des-
tacar os passos que Moçambique tem dado no 
que ao equilíbrio do género diz respeito, referin-
do-se ao importante papel desempenhado pe-
las mulheres desde a luta contra o colonialismo 
português.

“A questão do equilíbrio de género e da parti-
cipação política da mulher é assunto da política 
nacional. Em Moçambique, as mulheres herda-
ram um papel forte, resultante da sua luta pela 
Independência Nacional”, disse.

Sithole assinalou que, ao nível da Assembleia 
da República, a representatividade feminina é 
notória, uma vez que do universo de 250 depu-
tados, 103 são mulheres, o que corresponde a 
37,2%, representando um crescimento em rela-
ção à legislatura anterior (2015-2019), em que 
havia apenas 100 mulheres.

Ana Rita Sithole, Maria Inês Martins e Judite 
Macuacua falavam há dias, na cidade de Mapu-
to, numa mesa redonda organizada pelo Institu-
to para a Democracia Multipartidária (IMD). O 
evento debatia a participação política da mulher 
na tomada de decisão nos órgãos dos partidos.Mulheres querem influenciar partidos na criação de listas zebras

Texto: Quelto JaneiroD&F

EM MESA REDONDA  JUNTANDO “BRAÇOS” FEMININOS DOS PARTIDOS

“Mulheres 
políticas de-

fendem primeiro 
a agenda do parti-
do, esquecendo-
-se da sua agenda 
como mulheres”
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“Não deviam ter fuzilado Joana Simeão”

Celebrou-se, no passado sábado, 25 
de Setembro, o Dia das Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique, 
efeméride que ficou marcada pelo 

reconhecimento de algumas figuras que se 
têm batido contra o terrorismo em Cabo Del-
gado. Na mesma data, há 57 anos, tinha iní-
cio a Luta Armada de Libertação de Moçam-
bique do jugo colonial português. Foi graças 
a esta luta, que durou cerca de 10 anos, que 
o país alcançou a independência, proclama-
da em 1975, pelo Presidente Samora Moisés 
Machel. O momento é de homenagem a todos 
os que estiveram engajados nesta missão pa-
triótica, incluindo aqueles que fizeram a sua 
luta sem precisar pegar em armas. É o caso de 
Simão Matavele, uma figura que, para além 
de ter apoiado a Frente de Libertação de Mo-
çambique, tem o seu nome associado a (vá-
rias) importantes infra-estruturas do país, de 
cuja construção participou. Em entrevista ao 
Dossiers & Factos, conta a sua história como 
construtor, de 1953 até à década 90, e fala de 
alguns episódios protagonizados pela PIDE. 
Fala, igualmente, e com particular tristeza, 
da execução de Joana Simeão, que diz ter sido 
um erro. Cumpre-nos referir que esta entre-
vista foi publicada pela primeira vez no dia 04 
de Agosto de 2014, na nossa edição número 
90. Trata-se, portanto, de uma reedição.

D&F - Pode contar-nos como e quando é que 

entra para a área da construção civil?
SM- A primeira empresa onde aprendi a traba-

lhar foi a SOCEL - Sociedade de Construção dos 
Empreiteiros, em 1953. Esta empresa veio de Ango-
la e instalou-se no bairro da Manga, cidade da Beira, 
província de Sofala).

D&F -  Significa que nessa altura residia na 
Beira?

SM- Não, eu estava cá. A Empresa ganhou uma 
obra nos Caminhos de Ferro de Moçambique 
(CFM) aqui em Maputo, então foi lá onde comecei 
a trabalhar. Especialmente, fui colocado nas zonas 
da gare de triagem, passando também pela área do 
matadouro, na actual Av. da OUA, indo até à CI-
FEL, empresa que faz limite com o muro do Hospi-
tal Geral José Macamo. Recordo-me que toda esta 
área pertencia ao mar, ou seja, tudo aquilo era água 
e fomos nós que fizemos o aterro. Comecei a tra-
balhar naquela empresa como ajudante, na oficina, 
e depois como operador de máquinas Caterpillar 
T2, isto no decurso dos anos 1953/54. Então, entre 
1955 e 1956, a Tâmega começou a ter problemas de 
operadores de máquinas e veio pedir operadores de 
máquinas à SOCEL, e a empresa decidiu que fosse 
eu, e assim surgiu a minha primeira transferência 
para trabalhar fora, concretamente em Quelimane. 
Na altura, não havia transporte terrestre nem aéreo, 
só se viajava de barco, numa viagem que durou três 
dias, e tínhamos a missão de iniciar a construção 
do Aeroporto de Quelimane. Lá, trabalhei com eles 
oito meses e durante o tempo que permaneci ensi-
nei uma outra pessoa a manejar a máquina e daí fui 
transferido para a cidade da Beira, numa altura em 
que a implantação da sub-base daquele aeroporto 
estava concluída, porque o aeroporto tem estruturas 
como a sub-base, base e o tapete. Na cidade da Bei-

ra, fui também trabalhar na edificação do aeroporto 
local. Em 1957, a empresa que me cedeu à Tâmega 
(SOCEL) precisou dos meus serviços, e então voltei 
a Lourenço Marques. Em 1958, levaram-me para 
as obras de construção da estrada de Inhambane. 
Começámos a trabalhar onde estava o terminal das 
Oliveiras até Inharrime. Em 1958, fui enviado nova-
mente para Sofala, concretamente para a Barragem 
de Chicamba, onde fomos construir a estrada que 
ligava aquele local e a Barragem da Portlândia, qua-
se na fronteira com o Zimbabwe, isto no decorrer 
do ano de 1958.

“Ponte sobre Rio Púnguè tem corpo humano 
entalado”

DF – E, dessa vez, quanto tempo ficou na 
Beira?

SM - Fiquei alguns meses, porque em finais do 
mesmo ano fui transferido para Púnguè, concreta-
mente em direcção a quem vai a Inhazónia, onde 
trabalhei cerca de nove meses na construção da 
ponte. Aqui há uma nota curiosa que muita gente 
não sabe, naquela ponte, entre um dos pilares e a 
viga, está entalado um corpo humano tapado por 
betão, na sequência de um acidente ocorrido na 
hora da construção. A vítima também fazia parte 
da equipa de construtores. Também participei nas 
obras de construção da linha férrea Inchope-Gon-
dola, isto em finais de 1959 e princípios de 1960 e 
em 1961 voltei para Lourenço Marques. Já em 1964, 

Samuel Simão Matavel

Texto e fotos de Serôdio 
Towo

D&F

Aqui há uma nota 
curiosa que muita 
gente não sabe, na-

quela ponte, entre um dos 
pilares e a viga, está entala-
do um corpo humano tapa-
do por betão, na sequência 
de um acidente ocorrido na 
hora da construção. A vítima 
também fazia parte da equi-
pa de construtores. Também 
participei nas obras de cons-
trução da linha férrea Incho-
pe-Gondola, isto em finais 
de 1959 e princípios de 1960 
e em 1961 voltei para Lou-
renço Marques. 

A VOZ DE UM CONSTRUTOR QUE SABE DA GUERRILHA DA FRELIMO
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Joana Simeão, fuzilada pouco tempo depois da independência

a empresa mudou de nome e passou a chamar-se 
Companhia de Destroncas e Aluguer de Máquinas 
(CODAM), tenho orgulho de ter sido eu a erguer 
essa empresa. A Nampula fui para uma missão de 
fazer a destronca na região de Muite, onde existia 
uma área de cerca de 85 hectares pertencentes a um 
cidadão proprietário, na altura, de uma fábrica de 
óleos, chamado José Lima, e mais tarde escalámos a 
província de Cabo Delgado, concretamente o distrito 
de Namuno, onde destroncámos uma área de cerca 
de 120 hectares por um período de apenas cinco me-
ses. Ainda nesta mesma província, mas já em Mon-
tepuez, fomos trabalhar para o Instituto de Algodão, 
no ano de 1964, onde, numa primeira fase, fizemos 
14 mil hectares, e interrompemos quando a guerra 
da Luta de Libertação Nacional escalou o distrito.

“Joana Simeão não devia ter sido fuzilada”

D&F: Quanto tempo ficou lá?
SM - Em Montepuez, vivi 11 anos, e todos os meus 
filhos nasceram lá. Foi a partir deste ponto que pude 
acompanhar e apoiar as incidências da Luta de Li-
bertação Nacional. A nossa empresa apoiava dando 
subsídios financeiros aos militares, isto é, havia mui-
ta interligação entre o nosso patronato e as tropas de 
guerrilha da Frelimo. Como prova disso, veja que 
depois da luta, Luís Cabaço veio trabalhar connosco 
para assegurar a CODAM.

DF- Como é que a CODAM apoiava a luta de 
libertação, sendo ela pertença de portugueses?

SM - Havia um segredo que mesmo nós não o 
conhecíamos. Nós que vimos e vivemos o sofrimen-
to causado pelo colonialismo tínhamos uma assem-

bleia nossa, no mato, e escondíamo-nos lá para ouvir, 
através da rádio A Voz da Luta Livre, que teve como 
primeiro locutor que conhecemos Artur Vilanculos. 
De resto, fui colaborador directo na luta. Por exem-
plo, recordo-me que a nossa empresa mandava clan-
destinamente medicamentos para os combatentes da 
FRELIMO, e, em algum momento, eu é que trans-
portava os mesmos, eu e mais um outro motorista 
que depois da independência veio a morrer num aci-
dente de viação. A forma como eram transportados 
os medicamentos era bastante secreta. Por este e ou-
tros motivos, passámos muito mal com a PIDE. Em 
1972, por exemplo, alguns elementos do nosso gru-
po que escutavam connosco a rádio chegaram a ficar 
presos, a nossa sorte é que nenhum deles nos denun-
ciou, mas não tardou, viria eu a ficar preso noutras 
circunstâncias, quando compareceram no serviço 
e, de uma forma que parecia brincadeira, levaram-
-me, dizendo que devia seguir com eles à cidade de 
Montepuez, porque lá havia uma coisa para ver, mas, 
na verdade, sabíamos como é que a PIDE agia. Isso 
aconteceu numa altura em que Lázaro Kavandame 
andava a espalhar panfletos. A minha sorte é que 
José Lopes Coelho, que era meu patrão, ou seja, dono 
da CODAM, gostava muito de mim, não fiquei três 
dias preso, e ele fez de tudo para que me libertassem.

D&F - Ficámos a saber que, numa das vezes, 
Joana Simeão arrombou uma cela para vos libertar 
da PIDE. Como foi?

SM- Aconteceu, sim. Ela vinha na companhia 
de mais duas pessoas que não conheço. Salvou-nos 
e falou muita coisa na ocasião. É verdade que foi 
numa altura em que o perigo da PIDE, ou seja, as 
suas acções já estavam um tanto reduzidas, devido à 

aproximação da Independência Nacional. Recordo-
-me que foi em Julho de 1974, e ela falava bem da 
Frelimo, mostrando, inclusive, algum poder de lide-
rança da equipa que a acompanhava. É verdade que 
muitos presos estavam desfigurados, devido à tortu-
ra. Repare que éramos um grupo de pouco mais de 
50 pessoas confinado numa pequena cela, e quando 
abriram a cela, parecíamos moscas a soltarem o lixo.

D&F - Em algum momento disse que não gos-
tou de saber que Joana Simeão foi fuzilada...

SM - Quando ouvimos que ela foi fuzilada, per-
guntamo-nos como foi possível aquela mulher que 
salvou muita gente da PIDE ser fuzilada? Se não 
fosse ela, eu estaria morto.

D&F - Chegou a conhecer o Padre Mateus 
Gwengere?

SM - Não chegámos a conhecer Padre Mateus 
Gwengere, apenas ouvíamos falar dele e sabíamos 
que era uma pessoa muito próxima do Reverendo 
Uria Simango. Diferentemente destes, conheci per-
feitamente o Lázaro Kavandame, era um homem 
magrinho, escuro, com tatuagens no rosto, e não 
gostava da Frelimo. Em suma, era mau! Sempre 
falou mal e não queria que apoiássemos a FRELI-
MO e dizia sempre que devíamos “deixar a ideia de 
acompanhar e apoiar a FRELIMO”, e que devíamos 
acompanhar o colono, porque a FRELIMO iria em-
bora. E, de certeza, há-de ser esta a razão que o le-
vou ao fuzilamento, porque ninguém o queria, dife-
rentemente de Joana Simeão. Depois de sua morte, 
muitos sentiram pena, pois ninguém sabia o porquê 
do seu fuzilamento, e sentimos porque ela nos liber-
tou de todo o sofrimento que passamos nas mãos 
da PIDE.

Havia um se-
gredo que mesmo 

nós não o conhecíamos. 
Nós que vimos e vive-
mos o sofrimento causa-
do pelo colonialismo tí-
nhamos uma assembleia 
nossa, no mato, e escon-
díamo-nos lá para ouvir, 
através da rádio A Voz 
da Luta Livre, que teve 
como primeiro locutor 
que conhecemos Artur 
Vilanculos. De resto, fui 
colaborador directo na 
luta.
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O acto da entrega do material foi dirigido pela 
administradora do distrito da Manhiça, Cristina 
de Jesus Xavier Mafumo, que, na sua intervenção, 
agradeceu a presença dos pensionistas, que, apesar 
das dificuldades de locomoção, se fizeram presentes 
na cerimónia, tendo desejado que o gesto do Insti-
tuto Nacional de Segurança Social (INSS) seja ex-
tensivo a mais pensionistas necessitados.

 O material oferecido pela delegação da provín-
cia de Maputo, no quadro das festividades dos 32 
anos do Sistema de Segurança Social, assinalados a 
18 de Setembro, é constituído por 165 sacos de ci-
mento, 77 chapas de zinco e 55 barrotes.

Ainda no quadro da efeméride, o INSS em Ma-
puto ofereceu meios de locomoção aos pensionis-
tas, tendo nove recebido bengalas e outros dois ca-
deiras de rodas.

 Intervindo no acto, o delegado provincial do 
INSS de Maputo, Paulo Brito, garantiu aos presentes 

que, no âmbito das actividades previstas no Progra-
ma de Acção Sanitária e Social, o INSS sempre fará 
parte da vida dos pensionistas, ajudando-os a mini-
mizar as dificuldades que alguns deles enfrentam, 

Pensionistas recebem material de construção 
e meios de locomoção

Vinte e três (23) pensionistas do 
Sistema de Segurança Social, resi-
dentes no posto administrativo de 
Xinavane e na localidade de Ma-

ciana, no distrito de Manhiça, receberam, na 
semana finda, material de construção, no âm-
bito do Programa de Acção Sanitária e Social.

Pensionistas beneficiam de apoio na província de Maputo

Cortesia: INSSD&F

em reconhecimento do seu trabalho no activo e, por 
conseguinte, da importância das suas contribuições 
canalizadas ao Sistema de Segurança Social.

Ainda no  quadro das festividades do 32º aniver-
sário da criação do  Sistema de  Segurança  Social, a 
Delegação Provincial do INSS de Maputo ofereceu 
um enxoval ao primeiro bebé nascido a 18 de Setem-
bro no distrito de Moamba.

INSS PROVÍNCIA DE MAPUTO

A formação, que terminou no dia 24 de Se-
tembro, juntou 35 participantes, entre técnicos de 
atendimento, secretariado e motoristas das dele-
gações provinciais do Instituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS) de Sofala, Zambézia, Manica e 
Tete, assim como alguns funcionários provenien-
tes dos serviços centrais.

 Na ocasião, a directora do Seguro Social apon-
tou a importância de um contínuo aprimoramen-
to de conhecimentos com vista à harmonização de 
procedimentos na matéria de protocolo e relações 
públicas, para a melhoria da imagem institucional.

 A dirigente destacou ainda a necessidade de os 
técnicos, a todos os níveis, se identificarem com a 
causa da instituição, no concernente ao bem servir 
para a satisfação dos utentes do Sistema de Segu-

Funcionários instados a pautar pela ética 
e deontologia profissional
A directora do Seguro Social, Hermene-

gilda Maria Carlos, destaca a necessi-
dade de os funcionários pautarem, na 
sua actuação como servidores públi-

cos, pela ética e deontologia profissional. O apelo 
foi dado durante a cerimónia de abertura da for-
mação em matérias de protocolo e relações públi-
cas, que teve lugar na semana finda, na cidade de 
Tete.

rança Social.
 Disse desejar que, com a formação, os técni-

cos estejam habilitados e com uma nova postura 
de actuação, quer no protocolo quer nas relações 
com o público-alvo. A formação teve como faci-
litadores três técnicos da Universidade Joaquim 
Chissano.

Cortesia: INSSD&F

INSS EM TETE

INSS quer que funcionários pautem pela ética e profissionalismo
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NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Lançada a campanha de pulverização 
intra-domiciliária
O governador da provín-

cia de Maputo, Júlio José 
Parruque, procedeu, na 
passada quinta-feira, 23 

de Setembro, no distrito da Manhiça, 
concretamente no posto administra-
tivo da Ilha Josina Machel, ao lança-
mento da campanha de pulverização 
intra- domiciliária correspondente 
ao ciclo 2021.

A pulverização intra-domiciliária é uma das 
estratégias na qual o Governo apostou para o 
controlo da malária no país. Na província de 
Maputo, a campanha abarcará todos os oito dis-
tritos, com enfoque nas áreas críticas. Assim 
sendo, com a campanha, prevê-se abranger mais 
de 220 mil casas, numa operação cujos custos se 
aproximam aos 161 milhões de meticais, e que 
vai contar com a intervenção de 139 rociadores.

De acordo com o governador da província de 

Maputo, a malária constitui uma das principais 
causas de internamento nesta circunscrição 
territorial, constituindo assim um entrave ao 
desenvolvimento, na medida em que contribui 
para elevadas perdas económicas e para a fraca 
produção agrícola.

 No presente ano, a situação ainda se agra-
vou. Segundo Júlio Parruque, nos primeiros 
seis meses de 2021, a província de Maputo teve 
36.704 casos de malária, que resultaram em sete 
óbitos. Em igual período do ano passado, fo-
ram reportados 34.909 casos, dos quais quatro 
resultaram em óbitos. Feitas as contas, está-se 
perante um aumento de casos correspondente 
a 5%.

Parruque considera que, apesar desta “pe-
quena” subida, estamos a combater um bom 
combate” na eliminação da malária, e explica 
porquê: “em Moçambique, a taxa da malária si-
tua se em 39%, em Maputo província está em 
1.3%, e é das mais baixas do país”.

 Assim, o governador apelou para que esta 
realidade “não nos faça relaxar”, vincando que o 
objectivo é excluir a malária do rol dos proble-
mas da província de Maputo.

“Existem barreiras que condicionam o alcan-

ce da cobertura necessária para termos o efeito 
pretendido, essas barreiras são: recusas por par-
te de algumas famílias de receber a pulverização 
nas suas casas, residências que ficam fechadas 
durante muito tempo ao longo da campanha de 
pulverização e o não seguimento das recomen-
dações deixadas pelas equipas da Saúde”, disse 
Parruque.

 
Situação da Manhiça

 
Ao longo do primeiro semestre de 2021, hou-

ve registo de uma redução de casos de malária 
no distrito da Manhiça. O distrito saiu de 16.582 
casos para 12.490 casos, números que ainda co-
locam esta região no topo ao nível da província 
de Maputo. Os postos administrativos de Xina-
vane, Ilha Josina Machel e Calanga lideram lo-
calmente, segundo a administradora da Manhi-
ça, Cristina Mafumo.

Perante este cenário, o governador da provín-
cia de Maputo apelou a população da Manhiça 
a promover a higiene ambiental, a aceitar a pul-
verização nas suas casas, e a usar a rede mos-
quiteira tratada com insecticida. Incentivou as 
mulheres grávidas a aderirem ao tratamento 
preventivo contra a malária, e exortou aos líde-
res comunitários, religiosos e todos os actores 
da sociedade a apoiarem na divulgação desta 
actividade. Aos rociadores, pediu que trabalhas-
sem com zelo na causa.

 Como resposta ao governador, a administra-
dora de Manhiça reiterou o compromisso na luta 
contra a malária, coordenando todos os actores 
públicos e privados, incluindo a sociedade civil.

“Este ano contamos com a colaboração da 
AMETRAMO, na Ilha Josina Machel, e com a 
estrutura de gestão comunitária e religiosa”, 
apontou.

Na cerimónia de abertura, esteve também 
presente o director do Programa Nacional da 
Malária, Baltasar Candrinho. Candrinho garan-
tiu que irá continuar a trabalhar para o alcance 
de bons resultados no combate à malária

“Nós, como Ministério da Saúde, vamos con-
tinuar a trabalhar com o Governo da Província 
de Maputo no sentido de garantir materiais, 
assim como recursos financeiros para manter 
a pulverização durante os próximos anos, e ga-
rantir recursos para dar resposta a qualquer ou 
eventual aumento de casos de malária na pro-
víncia de Maputo”, assegurou.

“Com a preparação que foi feita, estamos 
convictos de que vamos conseguir os bons resul-
tados, que consistem na redução da incidência 
de malária. Esperamos que até Junho do próxi-
mo ano tenhamos os índices de malária reduzi-
dos nas nossas casas na província de Maputo”, 
acrescentou.

A pulverização intra-domiciliária é um mé-
todo de prevenção da malária que consiste na 
aplicação de insecticida nas paredes e tectos das 
casas. Trata-se de um método com eficácia com-
provada a nível nacional e internacional.A pulverização é um método de combate à malária considerado eficaz

Texto: Dossiers & FactosD&F
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INGD capacita pontos focais na zona centro

O Instituto Nacional de Ges-
tão e Redução do Risco 
de Desastres (INGD) e o 
Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano (MEDH) 
procederam, na semana finda, à ca-
pacitação de técnicos em matéria de 
procedimentos socioambientais. A ac-
tividade, que contemplou técnicos do 
INGD da zona centro do país, teve lu-
gar num momento desafiante, em vir-
tude da aproximação da época chuvosa 
2021/2022.

A capacitação visava fornecer ferramentas 
e instrumentos para uma melhor interpreta-
ção e implementação de questões socioam-
bientais, incorporando de forma adequada a 
avaliação das variáveis no processo de prepa-
ração, resposta e recuperação pós-desastres.

 Com a acção, espera-se que os formandos, 
especialmente os envolvidos directamente 
nas actividades financiadas pelo Programa 
de Gestão de Riscos de Desastres ao nível 
do INGD e MEDH, sejam capazes de incor-
porar aspectos socioambientais no processo 
de planificação, monitoria e elaboração de 

projectos executivos, termos de referências e 
pareceres técnicos em todas as intervenções 
capazes de criar danos socioambientais.

 A presidente do INGD, Luísa Celma Me-
que, recordou que, ao longo das últimas dé-
cadas, inúmeros desastres tiveram lugar em 
Moçambique, e assinalou o facto de aconte-
cerem com cada vez maior frequência e in-
tensidade, acarretando severos danos socioe-
conómicos e ambientais. Tal situação denota, 
de acordo com Luísa Celma Meque, a urgên-
cia de se encontrar caminhos e soluções.

 É nesta perspectiva que, através do Se-
cretariado de Gestão do Programa, o INGD 
está a coordenar a implementação de um 
instrumento conhecido como Programa Por 
Resultados (PporR), que também engloba 
actividades no MEDH, especificamente da 
Direcção de Infra-estruturas e Equipamen-
tos Escolares. 

“Assim, o programa tem como objecti-
vo fortalecer o Governo de Moçambique, 
através de um financiamento para preparar 
a resposta aos desastres e aumentar a resi-
liência climática das infra-estruturas edu-
cacionais vulneráveis, em áreas propensas a 
riscos, através do apoio à melhoria da pro-
tecção financeira contra desastres, reforço da 
capacidade de preparação e resposta a desas-
tres e construção da resiliência climática das 
infra-estruturas educacionais vulneráveis”, 

disse Meque.
 Para Meque, constituem pressupostos 

dessa capacitação: aprimorar os mecanismos 
de disponibilização de informação sobre a 
relevância das questões ambientais e sociais 
nas operações do INGD e MEDH e melhorar 
a capacidade dos técnicos na aplicação dos 
instrumentos normativos, tais como o Qua-
dro de Gestão Ambiental e Social, o Plano 
de Gestão Ambiental e Social, o Quadro da 
Política de Reassentamento, entre outros.

Ainda de acordo com a presidente do 
INGD, pretende-se também reforçar a capa-
cidade institucional, de forma a melhorar a 
implementação das políticas das salvaguar-
das ambientais e sociais, da estratégia de 
combate à violência baseada no género, de 
combate ao abuso e exploração sexual, e do 
mecanismo de queixas e reclamações, bem 
como da saúde e segurança ocupacional.

 A capacitação deverá, também, assegurar 
o cumprimento integral dos direitos huma-
nos fundamentais e protecção integral das 
crianças, mulheres, pessoas idosas, indiví-
duos portadores de deficiência, grupos vul-
neráveis e camadas sociais com menor ca-
pacidade económica em situação de risco de 
desastres durante as evacuações.

 Recorde-se que foi para reduzir a vulne-
rabilidade socioeconómica e ambiental das 
comunidades vivendo em zonas de risco e 
bairros de reassentamento que o Governo, 
através da Resolução nº 3/2021 de 15 de Ja-
neiro de 2021, criou o Gabinete de Salva-
guardas Sociais e Ambientais. 

“Este Gabinete tem o mandato de imple-
mentar iniciativas que visam aumentar a re-
siliência das comunidades vulneráveis, pro-
mover a inclusão dos afectados por desastres 
ambientais nos programas de assistência 
humanitária e projectos de desenvolvimento 
socioeconómico, desenvolver acções de for-
mação, plano de engajamento comunitário 
e de género, processos de rastreio socioam-
biental nas actividades relacionadas com a 
preparação, resposta e aumento da resiliên-
cia face aos desastres ambientais”, frisou Luí-
sa Celma Meque.

 Enchimento: “Assim, o programa tem 
como objectivo fortalecer o Governo de Mo-
çambique, através de um financiamento para 
preparar a resposta aos desastres e aumentar 
a resiliência climática das infra-estruturas 
educacionais vulneráveis, em áreas propen-
sas a riscos, através do apoio à melhoria da 
protecção financeira contra desastres, refor-
ço da capacidade de preparação e resposta 
a desastres e construção da resiliência cli-
mática das infra-estruturas educacionais 
vulneráveis” Luísa Celma Meque, presidente do INGD

Texto: Dossiers & FactosD&F

EM MATÉRIA DE DE SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS
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Na efeméride deste ano, celebrada sob lema “eu 
limpo o meu espaço”, o governante do maior parque 
industrial de Moçambique disse que Maputo não é 
uma lixeira nem é uma província de famílias desorga-
nizadas, vincando que, guiados por este espírito, todos 
deveriam oferecer seu contributo individual na gestão 
consciente dos resíduos sólidos.

 “Para esta ocasião, queremos dizer, como provín-
cia de Maputo, que estamos muito comprometidos 
com a gestão do lixo, porque somos uma província 
muito desafiada nesta componente. Temos uma densi-
dade populacional muito grande e muita gente junta a 
produzir lixo todos dias e a toda hora, então há o desa-
fio de gerir o lixo, produzir menos o lixo, gerir mais e 
melhor o lixo, recolher o lixo e dar o seu destino final”, 
apelou o governador.

 Durante a cerimónia, recordou também que a pro-
víncia de Maputo é a mais industrializada de Moçam-
bique, produzindo cerca de 10 mil toneladas de lixo 

Segundo o edil da Matola, esta iniciativa 
enquadra-se nos esforços da autarquia no sen-
tido de capacitar jovens, como contributo para 
a geração de oportunidades de auto-emprego 
e desenvolvimento de habilidades e conheci-
mento na área empresarial.

 Cossa considera que “com estes kits incenti-
vamos os jovens da nossa cidade a envolverem-
-se no processo de produção de renda e criação 
de postos de trabalho, importante contributo 
no desenvolvimento económico da cidade da 
Matola”.

 O edil da Matola apelou igualmente aos 
beneficiários a fazerem bom uso do material 

População desafiada a assumir responsabilidade na 
gestão do lixo

Edil da Matola entrega ferramentas de 
trabalho aos jovens

A população da província de Mapu-
to foi recentemente desafiada a as-
sumir responsabilidades de gestão 
de resíduos sólidos, na ocasião da 

passagem do Dia Mundial da Limpeza. O de-
safio foi feito pelo governador da província, 
Júlio Parruque, que dirigiu, no bairro muni-
cipal do Trevo, no posto administrativo mu-
nicipal da Machava, no município da Matola, 
as cerimónias do Dia Mundial da Limpeza.

O presidente do Conselho Munici-
pal da Cidade da Matola, Calisto 
Cossa, procedeu, recentemente, 
à entrega de kits de ferramen-

tas de electricidade e serralheria aos jovens 
desfavorecidos desta circunscrição territo-
rial.

Matola dando seu contributo para a empregabilidade dos jovens

e desencorajou a venda das ferramentas rece-
bidas em mercados informais. De referir que 
a iniciativa contou com o apoio do Instituto 
Nacional de Emprego (INEP).

Júlio Parruque quer que todos se envolvam na gestão do lixo

Texto: Dossiers & FactosD&F

Texto: Dossiers & FactosD&F

NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

por dia. Só a cidade da Matola, capital da província, 
produz cerca de 1200 toneladas de lixo por dia, e o 
aterro industrial em Boane recebe 1100 toneladas de 
resíduos industriais por dia. Com este volume, disse 
Parruque, é estritamente necessário que todos prestem 
o seu contributo.

 Parruque lançou um apelo “incisivo e vigoroso”a 
toda a população residente em áreas urbanas, muni-
cípios, vilas, localidades, povoações, incluindo a capi-
tal Matola, no sentido de que “assumamos todos nós a 
responsabilidade na gestão do lixo que todos nós pro-

duzimos. É preciso que cada um de nós tenha cons-
ciência de que o lixo precisa de um destino próprio e 
adequado”. 

O Dia Mundial da Limpeza é um movimento cí-
vico do qual Moçambique faz parte, que une cerca 
de 180 países e milhões de pessoas em todo o mun-
do. Este ano, a cerimónia que assinalou a efeméride 
contou com a presença do administrador da Matola 
e do presidente da Assembleia Municipal da Matola. 
A Ordem dos Advogados da Província de Maputo e o 
movimento Repensar apoiaram o evento.
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INGD acelera preparação para enfrentar 
época chuvosa

A presidente do Instituto Na-
cional de Gestão e Redu-
ção do Risco de Desastres 
(INGD), Luísa Celma Me-

que, efectuou recentemente uma visi-
ta de trabalho à localidade de Guara-
-guara, distrito de Búzi, província de 
Sofala, com vista a inteirar-se do grau 
de preparação dos comités de gestão de 
risco, face à aproximação da época chu-
vosa e ciclónica.

A visita da presidente do INGD surge numa 
altura em que a instituição está a levar a cabo 
acções de capacitação de colaboradores em 
matérias de salvaguardas ambientais, de modo 
que possam dar melhor resposta às calamida-
des, atendendo e considerando que a época 
chuvosa e ciclónica está às portas.

 “Este é um trabalho de campo crucial para 
nós, porque também temos que ter a certeza de 
quais sãos as grandes áreas, nas quais devemos 
intervir de imediato. A primeira fase é esta, que 
consiste em equipar os nossos comités locais 
de gestão de calamidades, porque é com eles 
que iremos contar no terreno para fazer as pri-
meiras intervenções sempre que houver algum 
evento extremo”, disse Meque, que realçou ser 
este o melhor momento para aferir o nível de 
prontidão nos distritos.

Em curso a elaboração do plano de 
contingência

Porque “não adianta correr quando come-
çarem as chuvas”, a táctica do INGD é a anteci-
pação. Neste sentido, o exercício liderado pela 
presidente em Sofala tem réplica em todas as 
províncias do país.

Luísa Celma Meque disse que ainda não se 
pode dizer com precisão quanto dinheiro será 
necessário para fazer face aos eventos extre-
mos, mas fez saber que o INGD já se encon-
tra a trabalhar na elaboração de um plano de 
contingência.

 “No final do mês, terminaremos aquilo 
que será o plano de contingência a nível pro-
vincial. Depois, iremos compilar um plano a 
nível central e posteriormente será realizado o 
conselho coordenador para validar aquilo que 
será o plano de contingência. Igualmente, será 
apresentado ao Conselho de Ministros para a 
validação”, assegurou.

Seja como for, sabe-se que o Instituto Na-

cional de Gestão e Redução do Risco de De-
sastres não terá pouco trabalho, até porque, e 
a avaliar pelas previsões do Instituto Nacional 
de Meteorologia, provavelmente haverá maior 
quantidade de água [devido à chuva] no pre-
sente ano.

 
Melhoram as condições para os reassentados

A visita ao posto administrativo de Guara-
-guara serviu também para o órgão máximo do 
INGD avaliar as condições em que se encon-
tram as famílias reassentadas, sendo que estas 
afirmam sentir-se mais seguras em relação ao 
local onde estavam acolhidas antes.

Também em Guara-guara, Luísa Celma 
Meque escalou o local onde é fabricado o tijolo 
que posteriormente será usado no processo de 
construção de casas melhoradas para a popu-
lação. Esta acção, e tantas outras que decorrem 
na província de Sofala, conta com o apoio da 
Cruz Vermelha, mas há mais parceiros.

“Praticamente tivemos outro parceiro, que 
beneficiou a comunidade com um sistema de 
abastecimento de água através de painéis sola-
res. Naturalmente, é um sistema que está a aju-
dar para que esta comunidade tenha água e eles 
[os parceiros] estão a expandir o abastecimento 
de água a nível local, o que vai ajudar, de facto, 
para que a comunidade possa ter maior bene-
fício em termos de consumo de água”, elucidou 

Luísa Celma Meque interage com técnicos

Texto: INGDD&F

Também em 
Guara-gua-

ra, Luísa Celma 
Meque escalou o 
local onde é fa-
bricado o tijolo 
que posterior-
mente será usa-
do no processo 
de construção de 
casas melhoradas 
para a população

a dirigente.
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Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

Kamal Badrú foi eleito recentemente para o 
cargo de presidente da Federação Moçambicana 
de Atletismo (FMA). Na assembleia-geral electiva, 
conseguiu amealhar sete votos, contra quatro de 
Edmundo Matesso,o candidato que contava com o 
apoio de Maria de Lurdes Mutola.

 Badrú é um conhecedor da casa, até porque foi 
vogal no mandato de Shafee Sidat, que é actual-
mente administrador do distrito de Marracuene. 
Depois disso, assumiu o posto de secretário.

Podia ter se tornado presidente em 2017, 
aquando da saída de Shaffe Sidat, mas foi derrota-
do por Francisco Manhice, a quem agora sucede, 
num acto eleitoral que teve lugar na cidade de Chi-
moio, província de Manica.

 Apesar da derrota, nunca se desligou da moda-

lidade. Fez um périplo pelas províncias, firmando 
parcerias, organizando núcleos, e oferecendo ma-
terial desportivo aos atletas, acções que podem ter 
pesado a seu favor na corrida eleitoral

 “Não sou aventureiro na área do dirigismo 
desportivo, conheço a área, e para ser bom gestor, 
não é preciso ter sido praticante da modalidade”, 
garante.

 
“Derrotei Edmundo Matesso, não Lurdes 

Mutola”
 
Em entrevista ao Dossiers & Factos, o novo 

presidente da Federação Moçambicana de Atle-
tismo revela ter convidado Lurdes Mutola para 
encabeçar a sua lista, isto em 10 de Setembro de 
2020. “Propus que fosse presidente do meu grupo 
de trabalho, eu descia para secretário”. O convite 
não teve resposta positiva.

 “Ela disse que não estava interessada no mo-
mento, mas se mudasse de ideia iria  comunicar-
-me. Pediu o meu desenho de manifesto e eu não 
tinha terminado, era apenas o draft. Dei a ela e fi-
quei à espera que me desse sinal entre Janeiro e 
Fevereiro, como prometeu. De repente escutei que 
era candidata a presidente e não podia fazer nada, 
porque eu fui o primeiro a dar o passo e várias ve-
zes tentei entrar em contacto com ela, na pessoa do 
Sr. Zito, que sempre fechava as portas”, explicou.

 Só que Lurdes Mutola deixou de ser candidata 
e integrou a lista concorrente, como vice-presiden-
te, um estatuto que, segundo Badrú, é incompatí-
vel com o nível da “menina de ouro”. 

“Lurdes é um ícone deste país, não é para ser 
vice. Lurdes tem que ser embaixadora, presidente 
honorária, com direito à palavra, em qualquer as-
sembleia ou outro tipo de encontro no atletismo”, 

“Lurdes Mutola não é para ser vice”
O recém-eleito presidente da 

Federação Moçambicana de 
Atletismo (FMA), Kamal Ba-
drú, que provavelmente vai 

tomar posse no dia 5 de Outubro, na pro-
víncia de Inhambane, considera que o es-
tatuto de vice-presidente é pequeno para 
Lurdes Mutola, a ex-campeã olímpica que 
fazia parte da lista do candidato derro-
tado, Edmundo Matesso. Por ser “ícone 
deste país”, Badrú entende que a “menina 
de ouro” merece ser embaixadora ou pre-
sidente honorária, com direito a palavra, 
e, por isso, pretende contar com ela no seu 
elenco.

argumentou o interlocutor do Dossiers & Factos, 
acrescentando que, no mesmo dia em que venceu 
as eleições, a convidou para presidente honorária. 
“Mais uma vez, disse que precisava de tempo para 
reflectir e voltaríamos a sentar”.

 Badrú diz estar a rogar para que a ex-atleta 
aceite o convite e já instruiu sua equipa a formular 
uma carta para formalizar o seu pedido. De acor-
do com o novo timoneiro da FMA, estas acções 
mostram que não há guerras ou tentativas de pa-
rar a Lurdes Mutola.

 “As pessoas fazem uma interpretação a seu 
bel-prazer. Este é um país democrático e eles in-
terpretam como lhes convém, e eu não gosto de 
entrar no jogo de quem faz este tipo de interpreta-
ções”, disse, para, em seguida, frisar que “ninguém 
pode parar a Lurdes e a Lei de Desporto diz que 
qualquer moçambicano pode  candidatar-se, e eu, 
na qualidade de candidato vencedor, só posso di-
zer que a Lurdes é um ícone deste país”.

 
Hora de enfrentar os desafios

 
Badrú considera que o maior desafio do seu 

elenco passa por implementar o manifesto que o 
levou à vitória. O primeiro passo será atacar a for-
mação e criar maior competitividade, intercâmbio 
e maior sinergia com as instituições governamen-
tais, empresariais e públicas.

“[Pretendemos] realizar campeonatos de ini-
ciados e culminar, daqui a dois ou três anos, com 
um regional de juvenis, para depois pegar nestes 
mesmos atletas e apostar nos juniores, e, quem 
sabe, daqui a 10 anos estaremos super representa-
dos nos Jogos Olímpicos”.

 
Províncias com vontade de trabalhar, mas sem 

condições
 
Para Badrú, a fórmula para inverter o cenário 

de campeonatos deficitários é fazer muito traba-
lho nas províncias, que têm vontade de trabalhar, 
mas não têm condições.

“Temos que drenar fundos, recursos para que 
as províncias realizem suas actividades. Para que 
realizem pelo menos campeonatos provinciais e 
regionais que vão culminar com o nacional com-
petitivo, completo e real”, afiançou o dirigente, 
que vê com bons olhos a ideia de unir o atletis-
mo ao atletismo paraolímpico. Aliás, disse já ter 
tido conversas com os treinadores de atletas pa-
raolímpicos nesse sentido, mas não quis dar mais 
detalhes.

 O actual elenco da FMA pretende concentrar-
-se no crescimento da modalidade dentro de por-
tas, pelo que, segundo Badrú, não perspectiva to-
mar parte de competições internacionais.

“Não quero, com isso, dizer que vamos descar-
tar, mas só iremos investir nisso se tivermos cer-
teza de que o atleta vai representar dignamente o 
país e não para ganhar mais experiência. Já chega 
disso, temos que mostrar que temos experiência”, 
esclareceu.

 Relativamente às infra-estruturas, Kamal Ba-
drú pediu apoio ao Governo no sentido de reabi-
litar as mesmas, para que a FMA possa trabalhar.Kamal Badrú diz que chega de ganhar experiência em provas internacionais

DIZ KAMAL BADRÚ
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

ALVOS

Capulana é nossa cultura!
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Sabino Amisse: o artista do surrealismo

Texto: Albino MahumanaD&F

Sabino Dionísio Amisse nasceu no dia 21 de Abril 
de 1985 e cresceu sob olhar atencioso da mãe, domés-
tica, e do pai, um operário do Banco de Moçambique. 
Teve uma infância tranquila e marcada por muitas brin-
cadeiras, como se impõe nessa fase.

 “Fazia brincadeiras com barro, com a bola de tra-
pos, juntamente com outros amigos. Isso no bairro de 
Muhala Expansão, cidade de Nampula”. Foi nestas an-
danças que “as pessoas descobriram que eu tinha ta-
lento”, isso na década 90. Sabino Amisse fazia letreiros 
e várias imagens nas barracas, com recurso ao grafite 
extraído das baterias como tinta.

“Acho que isso foi um bom começo e uma boa ex-
periência”, assinala a fonte, que, com o incentivo dos 
pais, continuou a trilhar o sempre incerto – pelo menos 
em Moçambique – caminho da arte. Neste processo, foi 
descobrindo vocação para outras disciplinas, concreta-
mente a música e o teatro. 

“Isso fui descobrindo ao longo dos tempos, através 
da Associação Cultural da Casa Velha de Nampula. Es-
tou a falar dos anos 2001 a 2006. Depois mudei-me para 
Nacala-Porto, onde vivo até agora”.

Dionísio Amisse assume ter uma admiração por to-
dos os artistas que, de forma consciente, expressam os 
seus sentimentos, mas diz inspirar-se nele próprio para 
fazer a mistura entre o abstracto geométrico e o surrea-
lismo, resultando num estilo a que chama de sabinismo.

O artista acredita que a qualidade, seja nas artes 
plásticas, seja na música ou em qualquer outra mani-
festação artística, tem que ver com a identidade e com 
as histórias que elas [as artes] carregam. Neste sentido, 
acredita que a arte em Moçambique tem “muita vida”.

 Esta vida está, no entanto, perturbada pela pande-
mia da Covid-19. “Neste tempo de pandemia, tem sido 
complicado, não só nas artes plásticas, mas também na 
música. Pior ainda com a ausência de turistas para visi-
tarem os ateliers dos artistas, galerias,  museus, casas de 
pasto, etc.”, lamenta.

 As dificuldades criadas pela pandemia vêm agu-
dizar uma situação que já era difícil para os artistas 
plásticos, que muitas vezes se debatem com a escassez 
de material de qualidade para fazer as pinturas. Em 
Nacala, onde Sabino reside, até há boas tintas, mas os 
pincéis deixam muito a desejar, “por isso, tenho que 
encomendar”.

Para minimizar a situação dos artistas, Sabino de-
fende que estes devem envolver-se nos centros de ensi-
no, especialmente infantis. Ele próprio tem trabalhado 

Dionísio Sabino

muito com as crianças, segmento etário pelo qual diz 
ter uma “paixão inexplicável”. “De 2012 a 2018, tive um 
pequeno projecto comunitário para ajudar as crian-
ças desfavorecidas, isso foi no bairro onde eu morava”, 
elucidou.

Ao contrário de muitos dos seus pares, Dionísio 
Sabino avalia positivamente o trabalho do ministério 
que tutela o sector da cultura em Moçambique. “O Mi-
nistério da Cultura está a fazer o seu trabalho”, disse, 
acrescentando que os artistas também devem fazer o 
seu trabalho, “mas sem grandes expectativas”.

Na capital do norte, Nampula, há 
um artista que se destaca pelo seu 
estilo, o abstracto geométrico que 
pinta nas telas. Mas Sabino Amis-

se tem outras credenciais: faz música e teatro 
e procura sempre retratar de forma crítica os 
problemas que assolam a sociedade.

“Neste tempo 
de pandemia, 

tem sido complica-
do não só nas artes 
plásticas, mas tam-
bém na música. Pior 
ainda com a ausên-
cia de turistas para 
visitarem os ateliers 
dos artistas, gale-
rias, museus, casas 
de pasto, etc.”

Sabino Amisse
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INTERNACIONAL

Guiné-Bissau prolonga estado 
de calamidade até 10 de 
Outubro

No decreto, o Governo explica que, 
apesar de nos últimos dias ter sido 
registado um decréscimo do número de 
novos casos e mortes diárias, a "taxa de 
positividade" constitui ainda "motivo 
de preocupação, assim como o número 
de doentes internados", que continua 
elevado.

"Aliás, o nível de internamento está 
acima de 50% da capacidade nacional, 
o que nos coloca numa situação de 
rutura iminente, razão pela qual ainda 
se revela necessário assegurar a redução 
da propagação do vírus para um nível 

controlável, sob pena da situação se 
descontrolar a qualquer momento", 
salienta o Governo.

O decreto mantém a máscara como 
de uso obrigatório para pessoas com 
idade superior a 11 anos na via pública, 
espaços fechados de acesso público, 
transportes coletivos de passageiros, 
estabelecimentos de ensino e mercados.

 
Recomendação 

O Governo recomenda também aos 
serviços públicos e privados a dispensar 
funcionários ou trabalhadores não 
essenciais, "salvaguardando o seu 
vínculo laboral e todos os direitos 
inerentes".

O decreto informa também que 
os certificados de vacinação não 
substituem os certificados de teste, que 
continuam a ser exigidos para entrar 
ou sair do país.

Desde o início da pandemia, a 
Guiné-Bissau já registou mais de 
6.000 casos de Covid-19 e 135 vítimas 
mortais. Os últimos dados indicam que 
há 675 casos ativos no país e 50 pessoas 
internadas.

DW

O Governo da 
Guiné-Bissau 
p r o l o n g o u 
este domingo 

(26.09) o estado de calami-
dade no país até 10 de ou-
tubro devido à pandemia 
de Covid-19, segundo um 
decreto divulgado à im-
prensa. País enfrenta greve 
no setor da saúde.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

Pandemia e pauladas
 
Garganta está “deverasmente” 

preocupado com a sanidade mental 
de alguns membros da classe 
musical. Por conta da pandemia, 
o showbizz parou, praticamente 
deixou de existir, o pouco que 
acontecia morreu. Resultado, muitos 
músicos encontraram refúgio nas 
redes sociais, fazendo lives. Uns 
trazem bons conteúdos, mas alguns, 
hiiii, parece que arderam placa. O 
músico da voz angelical que embala 
todas as “nanas” aconselha o PR a 
morrer para o país poder progredir. 
Liberdades à parte, Garganta não 
está habituado a tanta libertinagem, 
mas, pronto, são os ecos da 
globalização.

 
Fundo do Poço 

 
Esta é uma expressão muito 

ouvida. Foi deixado pela namorada, 
fulano de x está no fundo do poço, 
perdeu emprego, chumbou de classe, 
perdeu uma final desportiva na qual 
deu tudo, enfim, o fundo do poço 
serve para retratar o sentimento 
mais pequeno que pode existir no 
ser humano, estar no fundo do poço 
é estar num local onde ninguém 
quer estar, porque para sair de lá, 
nem com todos os curandeiros de 
Mambone deixa de ser difícil.  Ele 
é tão profundo, mas tão profundo 
que pode levar o indivíduo a 
cometer suicídio. Alguns lutam 
para sair de lá, outros nem por 
isso, se deixam estar e se afundam 
mais, mas mais fundo que aquilo 
é impossível, talvez o fundo esteja 
mesmo no interior. O indivíduo 
está tão em baixo que dentro de si 
só encontra um vazio profundo. 
Alguns chegam lá por iniciativa 
própria, resultante de actos que os 
levam a tal, e outros alcançam o 
fundo do poço por actos causados 
por outrem, mas o sentimento 
de ambos é similar, é devastador. 
Exacto, amigos, deve ser assim 
como se sentem neste momento 
os desportistas e os amantes do 
desporto, porque heiii, se existe 

Dossiers
Factos&
A verdade acima de tudo e todos

fundo do poço só pode ser esse 
que está aqui em Moz. Depois dos 
últimos acontecimentos em que os 
“mambas” apanharam porrada com 
Malawi, o que desanima os adeptos, 
pois sentem que não há perspectiva 
nenhuma com a modalidade, e o 
“barulho” da selecção feminina, 
que estava em vias de não participar 
no Afrobasket, o que deixou meio 
mundo incrédulo, agora temos esta 
do Estádio Nacional do Zimpeto, 
que vai caindo aos pedaços a olhos 
vistos, depois de um investimento 
de cerca de 50 milhões, o que fez com 
que a CAF interditasse este recinto 
desportivo e, como consequência 
disso, os mambas vão fazer os 
próximos dois jogos em Marrocos, 
bem  ao lado da Europa. Se não é 
castigo, só pode ser feitiço, porque, 
sinceramente, Garganta acha que 
alguns dos nossos dirigentes pensam 
com tudo menos com o cérebro.  

 
Começar da morte

 
Depois de muita espera, veio 

a digitalização da televisão, com 
muita pompa se anunciou o dia do 
“apagão” e o dia chegou e a televisão 
se apagou. Quem depende  dos canais 
nacionais, ficou simplesmente a ver 
“navios”, pior ainda foi comprar o 
decoder e chegar em casa… “nheto”, 
decoder funciona só nos sonhos. 
Falando aos órgãos de comunicação, 
o PCA responsável pelo apagão 
afirmou que o decoder veio com um 
problema no chip e que tinha que 
contactar a empresa fornecedora. O 
resultado foram filas intermináveis 
e população a chorar. Mas algumas 
questões ficam no ar: por que os 
aparelhos não foram testados? Se 
foram, por que pagaram se sabiam 
que tinham esse problema com o 
chip? Aliás, esta instituição teve 
muito tempo para se preparar, não 
é um processo novo, mas pronto, 
como diz o Muzaia, parece que ela 
começou da morte e agora tem uma 
batata quente na mão. Enquanto 
isso, o cidadão vai perdendo um 
direito fundamental, o direito à 
informação.  


