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Prontos! Antes de desenvolver a 
ideia que nos leva a optar por este 
tema para o editorial da presente 
edição, ao estimado leitor apelamos 
a máxima compreensão. Não preten-
demos insinuar o que quer que seja, 
muito menos acusar a seja lá quem 
for.

A verdade é que estamos a acom-
panhar registos interessantes da nos-
sa história, ou melhor, de contos do 
nosso país, começando pelos primór-
dios e passando pelo período que se 
situa há seis décadas, altura em que 
foi desencadeada a Luta Armada de 
Libertação Nacional, liderada por um 
movimento de guerrilha, no caso a 
Frente de Libertação de Moçambi-
que (Frelimo).

Ora, em todos os momentos verifi-
camos que houve traição à favor do 
inimigo, o colonialismo português. 
Percebemos que muitos daqueles 
que deviam ser heróis e melhores 
filhos desta pátria foram mortos em 
emboscadas orquestradas pelos seus 
companheiros, e alguns entregues ao 
inimigo. Percebemos que todos pa-
reciam comungar da mesma filosofia 
de luta, da mesma estratégia e, quiçá, 
da mesma ideologia, mas, na verda-
de, não era nada disso.

Este comportamento parece ser 
recorrente na nossa história, espe-
cialmente entre os dirigentes da área 
política, sendo transversal a quase 
todos os movimentos. Infelizmente, 
foi assim como foi assassinado Eduar-
do Mondlane, primeiro presidente da 
Frelimo, e outros combatentes.

A mesma situação verificou-se e 
continua a verificar-se na Frelimo, Re-

que de forma camuflada.
Tal como "ontem" lá na Tanzânia e 

nas matas onde a guerra foi desenca-
deada, continuam o ódio, orgulho ba-
rato, traição, inveja, rancor, regiona-
lismo e tribalismo, comportamentos 
que apenas retardam o alcance do su-
cesso nos múltiplos projectos do país. 
Na Renamo, igual coisa acontece. Em 
tempos de guerra também mataram 
e traíram uns aos outros, venderam-
-se informações ao inimigo, etc, etc.

Hoje em dia, tal como ontem, é co-
mum ouvir que fulano e beltrano da 
chefia no Comité Central do partido 
Frelimo ou do Conselho Nacional da 
Renamo ou do MDM, dependendo de 
cada caso, não se falam porque este 
é maconde, aquele é machuabo, ma-
changana, emacua, etc.

No governo do dia, também 
acontece. Vários são os ministros 
que não se entendem por motivos 
inconfessáveis. 

A nossa sociedade, os nossos di-
rigentes políticos e todos nós repe-
timos este grave problema que não 
nos acrescenta nenhum valor. Pelo 
contrário, prejudica o outro ao lhe 
tirar a vida, ao limitar-lhe o acesso a 
diferentes tipos de oportunidades, 
etc. É caso para dizer que herdámos 
coisas más para a liderança ou gover-
nação de uma sociedade.

Pautamos pelo mal ao invés do 
bem. Cada dirigente guarda, infe-
lizmente, orgulho de ter mandado 
assassinar o carácter e a vida de um 
número elevado de pessoas. Enfim, 
só se explica com o ódio e com a am-
bição desmedida.

serodiotouo@gmail.com

namo, etc. Até hoje, continua a haver 
muitos moçambicanos que são fuzila-
dos por quem tem poder e, de certe-
za, um dia a história de cada um dos 
assassinados poderá ser revelada.

Se olharmos para os factos que 
nos são relatados podemos concluir 
que muitos foram assassinados pelos 
companheiros porque ambicionavam 
cargos, podemos perceber que fula-
no foi abatido porque chefiava e não 
era merecedor de tal função, outro 
simplesmente acabou desaparecen-
do porque era desta ou daquela tribo 
que não podia ascender ao cargo de 
direcção e de chefia.

Foi assim com Eduardo Mondlane, 
Filipe Samuel Magaia, Uria Simango, 
Joana Simeão, Rafael Magune, entre 
outros tantos filhos desta bela Nação. 
Em cada uma destas ocasiões, os in-
teressados e autores morais e mate-
riais dos macabros assassinatos sem-
pre se fizeram presentes, mostrando 
sentimento de pesar pelo sucedido e 
até declamando poemas jamais lidos 
e nem ouvidos.

Assim o fazem, embora cientes de 
que são atitudes enganadoras. Fa-
zem-no sem vergonha nem remorsos, 
porque são simplesmente um bando 
de falsos e corajosos, para quem não 
interessam meios, mas apenas os fins.

Os governantes de hoje ou dirigen-
tes ligados à política continuam a ser 
falsos. Na Frelimo, um partido cin-
quentenário, ainda vemos figuras que 
parecem caminhar juntas, quando, na 
verdade, um deseja caixão ao outro. 
Em momentos de enganar o povo, 
juntam-se para organizar as vitórias 
e depois viram-se as costas, mesmo 

Herdámos o mal em excesso
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Bomba foi fabricada na cidade da Beira 
por um goês 

 A ROTA QUE SEGUIU O EXPLOSIVO QUE MATOU MONDLANE

Na presente edição, e por estarmos 
num mês em que o país se verga 
em homenagem aos heróis mo-
çambicanos, em especial Eduardo 

Chivambo Mondlane, fundador e primeiro 
presidente da Frente de Libertação de Mo-
çambique (Frelimo), levamos ao estimado 
leitor algumas notas que fomos buscar “no 
fundo do baú” daqueles que fizeram parte 
da Luta de Libertação Nacional e que são, 
por isso mesmo, detentores de documen-
tos confidenciais dessa epopeia que re-
sultou na independência de Moçambique. 
Concretamente, vamos descrever o itne-
rário que a bomba que dizimou Mondla-
ne seguiu até chegar à Dar-es-Salam, bem 
como as pessoas que estiveram envolvidas 
na mega acção que terminou naquele tris-
temente famoso 03 de Fevereiro de 1969. 
O controverso afastamento do reverendo 
Uria Simango, pai de Lutero Simango e do 
já falecido Daviz Simango, também merece 
destaque. O então vice-presidente da Fre-
limo foi “encostado” por Samora Machel e 
Marcelino dos Santos, e depois expulso. 

Segundo uma fonte que faz parte do grupo dos 
antigos combatentes da Luta de Libertação Nacional, 
e que cita documentos confidenciais da história do 
movimento de libertação que depois converteu-se 

num partido político, a bomba que assassinou Eduar-
do Chivambo Mondlane foi fabricada no interior de 
Moçambique, concretamente na cidade da Beira, e 
seguiu depois para Da-es-Salaam, capital da Tanzânia, 
onde explodiu a 03 de Fevereiro de 1969.

Diz a mesma fonte, que preferiu não ser identifica-
da, que o fabricante do engenho explosivo terá sido 
Casimiro Monteiro, um temido goês que trabalhava 
para a Polícia Internacional e de Defesa do Estado 
(PIDE). Casimiro Monteiro foi um indivíduo treinado 
em matérias de estratégia de sabotagem militar e, de 
acordo com a fonte,terá participado activamente na 
guerra da Malásia, ao serviço dos ingleses.

Monteiro terá sido contactado por Matos Rodri-
gues, um subinspector da PIDE em Moçambique, 
adjunto de Fernando Vaz, que era o director da de-
legação desta polícia opressora que tinha como sede 
a então Vila Algarve, na antiga Lourenço Marques. A 
nossa fonte cita documentos confidenciais da Frelimo 
e explica que das investigações efectuadas depois da 
morte de Mondlane, com recurso aos vestígios do 
engenho explosivo, concluiu-se que parte da maté-
ria-prima (pilhas) usada para o fabrico da bomba foi 
comprada no território nacional, concretamente na 
casa PFAF, na cidade da Beira, em Sofala, onde o en-
genho também terá sido montado.

Segundo explica a fonte, Casimiro Monteiro jun-
tou o material que conhecia para fabricar a bomba 
em obediência à ordens de Fernando Vaz, que queria 
que Mondlane fosse assassinado o mais urgente pos-
sível. De resto, o envolvimento de Monteiro mostra 
o quão era importante a missão para Fernado Vaz. É 
que Moçambique não era a área de actuação do goês 
– ele era solicitado para missões de vulto.

Vale lembrar que Casimiro Monteiro também foi o 
responsável pelo assassinato de Humberto Delgado, 

um militar da força aérea que liderava um movimen-
to que tentava derrrubar António de Oliveira Salazar.

A trajectória da bomba e os seus 
transportadores

             
Depois de ser fabricada e montada na cidade da 

Beira, a bomba foi entregue ao engenheiro Jorge 
Jardim, amicíssimo de António de Oliveira Salazar, o 
fascista que liderava o temível  Estado Novo. 

Jorge Jardim foi quem transportou o engenho ex-
plosivo até ao vizinho Malawi, onde, por seu turno, 
deixou a bomba na responsabilidade de uma figura 
identificada apenas pelo nome de Poullt, um padre 
católico apostólico romano de nacionalidade belga. 
A partir daí, explica a nossa fonte, o sacerdote encar-
regou-se de transportar a encomenda explosiva até 
Songueya, uma região tanzaniana que se situa muito 
próximo da fronteira com Moçambique. 

Havia em Songueya um centro de saúde a que 
Julius Nyerere baptizara com o nome da FRELIMO. O 
mesmo servia para provisão de tratamento e assistên-
cia médica aos guerrilheiros, em caso de ferimento ou 
de doenças nas zonas de combate no interior do país.

De acordo com a fonte, foi aí onde a bomba terá 
sido entregue ao reverendo Uria Simango, então 
vice-presidente da FRELIMO. Este, por seu turno, 
terá transportado a mesma como se de um livro se 
tratasse (segundo a fonte, a capa era de um grande 
escritor russo), mas, tal como todos os restantes trans-
portadores, tinha orientação para que não abrisse a 
encomenda antes que chegasse ao alvo para o qual 
se destinava. 

Já em Dar-es-Salaam, Uria Simango terá passado 
a encomenda a um outro camarada seu, neste caso 
Silvério Nungo, que era também quadro de direcção 
da Frelimo, sendo que exercia as funções de chefe da 
área de Administração.

Mondlane estava no Sudão quando a bomba 
chegou

A nossa fonte, que, sublinhe-se, cita documentos 
produzidos após fortes investigações, explica que, 
quando a bomba chega a Dar-es-Salaam e é entregue 
a Silvério Nungo, Eduardo Mondlane encontrava-se 
ausente daquele país. Estava numa missão política no 
Sudão, onde decorria uma conferência. O arquitecto 
da unidade nacional chefiava uma comitiva da sua 
organização, da qual fazia parte também Francisco 
Cabo.

A fonte diz ainda que a morte de Mondlane pode 
ser interpretada como “um destino inadiável”, dado 
que o mesmo abandonou o resto da delegação no 
Sudão e regressou a Dar-es-Salaam com muita urgên-
cia, isso porque tencionava participar de uma reunião 
da Organização de Solidariedade dos Países da África 
e da Ásia (OSPAA). Segundo explica a nossa fonte, a 
participação de Mondlane nesta conferência era de 
extrema importância, pois era um dos eventos no 
qual devia expôr as necessidades que a FRELIMO ti-
nha para avançar com a guerra.Eduardo Chivambo Mondlane e Samora Machel

Texto: Serôdio Towo
Fotografias extraídas de diferentes 
fontes 

D&F
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Silvério Nungo esperou a “hora certa” para en-
tregar a encomenda

Entretanto, e segundo a mesma fonte, chegado a 
Dar-es-Salaam, e depois de uma passagem pela sua 
residência, Mondlane foi ao gabinete de trabalho, 
onde encontrou Joaquim Chissano, na altura seu se-
cretário. Chissano terá feito a entrega de todo o expe-
diente que dera entrada na ausência do Presidente. 
Refere a nossa fonte que, nessa altura, aspectos de se-
gurança já eram observados com rigor, pelo que todo 
o expediente que chegava ao gabinete de Mondlane 
passava por uma maquineta para o devido scanner.

O livro-bomba foi, no entanto, uma excepção. Pri-
meiro porque esteve sempre selado e só podia ser 
aberto pelo próprio Mondlane e, segundo, porque 
Nungo permaneceu com o engenho guardado en-
quanto acompanhava a movimentação de Mondla-
ne, à espera da “hora certa”. Segundo narra a fonte, 
Nungo esperou até que o Presidente saísse do gabi-
nete para o carro, carregando o expediente que lhe 
tinha sido entregue por Chissano.

Nungo terá avançado, em corrida, ao encontro do 
líder da Frelimo, que já se encontrava no interior da 
viatura e, nesse instante, entregou-lhe a factídica en-
comenda sem que Mondlane desconfiasse, até por-
que Nungo era um dos camaradas de confiança no 
seio da direcção do movimento.

Foi assim que Mondlane seguiu à casa de campo 
da sua amiga Betty King, onde, antes de mais nada, 
pediu ao empregado um café que, afinal, seria o últi-
mo da sua vida. De seguida, abriu a encomenda, que 
devia ter um título bastante sugestivo, tendo encon-
trado a morte instantânea na sequência da explosão, 
que inclusive destruiu por completo a parte superior 
do corpo, incluindo a cabeça.         

Entretanto, tal como refere a nossa fonte, depois de 
entregar a encomenda-bomba a Mondlane, Silvério 
Nungo inventou uma viagem para Monche, uma das 
províncias a norte da Tanzânia, onde supostamente 
tinha uma namorada, tudo isto para despistar o seu 
suposto envolvimento no assassinato de Mondlane. 

Já sobre Uria Simango, nossa fonte conta que, as-
sim que soube que Mondlane recebera o livro, e não 
sabendo onde o abriria, terá levado o seu motorista a 
uma biblioteca, onde pôs-se a fazer algumas leituras.

O funeral de Estado e a “estranha atitude 
de Simango”

Inconformado com a morte de seu grande 
camarada, Julius Nyerere, então presidente da 

Uria Simango, na altura vice – presidente da FRELIMO

Enterro de Mondlane, orientado pelo reverendo Uria Siamngo. 

República Unida da Tanzânia, decidiu que as 
exéquias fúnebres de Eduardo Chivambo Mon-
dlane fossem realizadas como se de um Chefe 
de Estado se tratasse.

Alguns dias após a realização das cerimó-
nias fúnebres, Uria Simango toma uma atitude 
que, segundo nossa fonte, criou estranheza a 
todos. O mesmo terá levado da sua casa uma 
almofada para usá-la como base e assim au-
mentar a sua altura na cadeira que era usada 
por Mondlane. O facto é que Mondlane era 
mais alto em relação a Uria Simango e sentia-
-se à vontade na cadeira, que era imponente. 
Já Uria Simango “afundava-se”, daí o recurso à 
almofada.

Na verdade, não foi propriamente a almofa-
da que criou estranheza aos camaradas, mas 
sim o que alguns quadros entendiam ser um 
“assalto” ao cargo e ao gabinete de trabalho 
do falecido Presidente. Questionado na altura 
pelos seus camaradas, Simango terá, de acordo 
com a nossa fonte, respondido nos seguintes 
termos: “leiam os estatutos se não os conhe-
cem”. Os estatutos eram claros. Indicavam que, 
em caso de morte ou incapacidade do presi-
dente, o seu vice, no caso em alusão Uria Si-
mango, tomava o poder.

 Reunião de nove dias muda o cenário na 
Frelimo 

Os camaradas, de entre eles os também da 
ala militar que era chefiada por Samora Ma-
chel, reuniram-se e decidiram criar um triun-
virato constituído por Machel, Marcelino dos 
Santos e pelo próprio Uria Simango.

Samora Machel devia dedicar suas energias 
à área da defesa e guerrilha, com plenos pode-
res para avançar com a guerra sem consultar 
os outros dois. Marcelino dos Santos assumiu a 
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área das relações exteriores e tinha como mis-
são a angariação de apoios a todos os níveis 
para que o movimento pudesse seguir em fren-
te e mantendo boas relações com o mundo.

A Uria Simango não foi atribuída nenhuma 
responsabilidade.  Atónito, o reverendo pe-
diu a palavra logo de seguida e fez o seguinte 
questionamento: “Camaradas, eu ouvi bem a 
tarefa que será desempenhada pelo camara-
da Samora Machel, assim como pelo Marce-
lino dos Santos. Mas eu, fazendo parte deste 
triunvirato, não ouvi bem o meu papel. Afinal 
quem sou eu?”. “Tu és Simango”, terá respon-
dido Samora Machel, antes de virar as costas e 
ir-se embora.

A fonte explica ainda que isto aconteceu 
porque, depois da morte de Mondlane, o Co-
mité Central da Frelimo em Dar-es-Salaam, 
pressionado pela ala militar, decidiu que devia 
se reunir com uma única agenda: a de identi-
ficar que tipo de relações cada um tinha com 
Mondlane em vida, o que, na perspectiva dos 
camaradas, permitiria visualizar quem poderia 
estar interessado na sua morte.

Sustenta a nossa fonte que da referida reu-
nião do Comité Central, que durou nove dias, 
terá ficado claro que Uria Simango teria partici-
pado dos planos para o assassinato de Mondla-
ne. Diz ainda que Simango, pressionado pelos 
presentes, terá admitido que teria contribuído, 
mas não de forma directa, no assassinato de 
Mondlane.

Tanzanianos contratam KGB para investi-
gar o assassinato

O assassinato de Eduardo Mondlane não 
preocupava só a Frelimo, mas também aos 
tanzanianos, que decidiram propcurar por res-
postas. Para o efeito, e segundo conta a nossa 
fonte, depois das cerimónias fúnebres de Esta-

do, organizadas por Julius Nyerere, o governo 
tanzaniano contratou peritos em investigação 
internacional, nomeadamente a KGB (na altura 
a principal organização dos serviços secretos 
da Rússia) e, muito provavelmente, também os 
serviços secretos britânicos.

A missão era clara: descobrir quando, onde e 
como a bomba foi fabricada e ainda quem a fa-
bricou e de que forma a mesma chegou àquele 
território. Foi no contexto dessa investigação 
que foram descobertos estilhaços e pilhas que, 
depois de analisadas, apontaram a cidade da 
Beira como sendo a origem do engenho, con-

forme já referimos.

Nyerere expulsa Uria Simango

Entretanto, três dias depois da reu-
nião que durou nove dias e da criação 
do triunvirato em que a Simango não 
foi atribuída nenhuma tarefa especí-
fica, eis que, segundo a nossa fonte, 
este produz e espalha panfletos pe-
las artérias da cidade, com aseguinte 
frase: “situação sombria na Frelimo”.

Face a estas publicações, Julius 
Nyerere, que vivia a Frelimo como 
se do seu partido se tratasse, entrou 
em coordenação com camaradas de 
topo da Frelimo naquela fase da cri-
se, que expulsaram Uria Simango do 
movimento, para, logo de seguida, 
ele próprio expulsá-lo do país.

Conta a nossa fonte que Simango 
rumou para o Egipto, onde se refu-
giou por algum tempo, antes de se 
exilar no Quénia, concretamente na 
capital Nairobi, a partir de onde facil-
mente fazia seus movimentos para a 
África de Sul. 

Por essa via, entrou vezes sem con-
ta no território moçambicano para, 
supostamente, participar de encon-
tros com aqueles a quem a nossa 

fonte chama de “seus amigos e patrões”, nomea-
damente Jorge Jardim e um grande empresário 
de nacionalidade grega, que pertencia ao grupo 
Cardiga, na altura dona dos hotéis Tivoli e Turis-
mo, na baixa da capital, para além de grandes 
farmas agrícolas e uma indústria panificado-
ra que tinha unidades espalhadas pelo grande 
Maputo.

Suposta ambição pelo poder terá conduzido 
Simango à conspiração

Sobre as reais causas que terão levado o então 
vice-presidente a aderir a alegada conspiração 
para o assassinato de Eduardo Mondlane, nossa 
fonte coloca de lado questões ideológicas, até 
porque, sublinha, Simango era mesmo da Freli-
mo e não estava contra a luta de libertação.

Neste sentido, a suposta adesão ao plano 
macabro terá sido motivada pela ambição pelo 
poder, pois Simango entendia, de acordo com a 
fonte, que o movimento libertador não devia ser 
liderado por um homem casado com uma mu-
lher estrangeira e de raça branca.

 Aliás, diz a mesma fonte que este juízo tam-
bém encontra legitimação na atitude que Siman-
go tomou logo a seguir a morte de Mondlane, 
ao outorgar-se ele próprio o cargo de presiden-
te, ao invés de esperar que o movimento lhe 
empossasse.

Silvério Nungo terá sido fuzilado em Cabo 
Delgado 

Respondendo a uma inquietação do Dossiers 
& Factos sobre a situação de Silvério Nungo, a 
fonte disse, sem dar muitos detalhes, que este 
não teve a sorte que Uria Simango teve, de sair 
da Tanzânia, tendo sido levado pela ala militar 
da Frelimo para o interior de Cabo Delgado, con-
cretamente nas zonas de guerra, onde terá sido 
fuzilado. 

Nossa fonte não conseguiu precisar a data da 
execução, mas garante que a mesma aconteceu  
mediante ordens da liderança da guerrilha da 
Frelimo.

 Jorge Jardim, grande adversário da FRELIMO

Casimiro Monteiro, arquitecto para morte de Mondlane
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“O poder judicial anda às ordens do 
poder político”

ACUSA ADRIANO NUVUNGA

O director do Centro para De-
mocracia e Desenvolvimen-
to (CDD), Adriano Nuvunga, 
acusa a Justiça de andar “às 

ordens do poder político”, prejudican-
do sobremaneira o desenvolvimento 
da sociedade e do Estado de direito 
democrático em Moçambique. Para Nu-
vunga, parte dos problemas estrutu-
rais no país deriva do facto de o poder 
judicial não exercer o seu papel.

O passado dia 01 de Fevereiro foi marcado pela 
abertura do ano judiciário 2022, numa altura em 
que cresce a percepção, sobretudo no seio da so-
ciedade civil, de que o poder judicial está captura-
do pelos interesses políticos. Nesta matriz, os juízes 
são vistos como aqueles que “se sentam” por cima 
dos expedientes que visam defender os interesses 
do povo, tal como sucedeu com a providência cau-

telar do CDD, que visava travar as portagens na Es-
trada Circular de Maputo.

 Segundo o director do CDD, Adriano Nuvunga, 
em causa está a suposta ilegalidade das mesmas, 
que vão piorar a vida do pacato cidadão. O Tribu-
nal Administrativo (TA) respondeu favoravelmente 
no dia 28 de Janeiro, mas mudou de posição no dia 
31 de Janeiro, após contestação dos ministros das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e da 
Economia e Finanças, João Machatine e Adriano 
Maleiane, respectivamente.

 O tempo que foi levado para dar resposta à con-
testação do Governo gerou estranheza, dado que 
foge completamente da lógica do funcionamento 
dos tribunais em Moçambique, que, em norma, são 
por demais morosos.

 “Num caso descomunal de celeridade proces-
sual, o Tribunal Administrativo emitiu, no mesmo 
dia, o Despacho S/Nº01/JCC/2022, através do qual 
dá provimento à solicitação do Governo, funda-
mentando que estavam “verificados os termos que 
conduzem à excepção do cumprimento da regra 
de suspensão provisória automática”. Em outras pa-
lavras, o Tribunal Administrativo julgou procedente 

o argumento do Governo segundo o qual adiar o 
início do pagamento de taxas de portagens na Es-
trada Circular de Maputo teria graves consequên-
cias na prossecução do interesse público”, escreve 
o CDD. 

De resto, e conforme lembrou Adriano Nuvun-
ga, o TA tem processos de funcionários públicos 
que estão parados há muito tempo. Tem também 
processos da Brithol Michcoma – a empresa que 
tinha sido contratada de forma ilegal para impri-
mir cartas de condução – ao qual ainda não deu 
resposta. Tudo isso não impediu que, em um dia, 
conseguisse produzir uma decisão “a favor das eli-
tes governamentais”. 

De acordo com aquela organização da socieda-
de civil, a actuação do TA mostra claramente que 
está a reboque do Governo, e agiu como “advoga-
do” do poder executivo. “O Tribunal Administrativo 
eximiu-se das suas responsabilidades de julgar ac-
ções que tenham por objecto litígios emergentes 
das relações jurídico-administrativas, bem como 
os recursos contenciosos interpostos das decisões 
dos órgãos do Estado, dos respectivos titulares e 
agentes, conforme decorre das alíneas a) e b) do 
n.º 1 do artigo 229 da Constituição da República de 
Moçambique (CRM)”.

 
 A luta continua, garante Nuvunga

 
Ainda na sequência de “actos estranhos”, Adria-

no Nuvunga diz que até ao dia 01 de Fevereiro, a 
sua organização não estava notificada da nova de-
cisão do TA, que dava aval ao Governo para pros-
seguir com o seu plano de pôr as portagens em 
funcionamento.

 Apesar da pouca confiança nas instituições de 
justiça, garante continuar a lutar por um poder ju-
dicial que esteja a favor do interesse público e não 
dos interesses dos governantes. 

 “Vamos continuar a fazer pressão ao mais alto 
nível, expondo as decisões que não vão ao encon-
tro do interesse público, e continuar com esse tra-
balho de advocacia estratégica a favor do público”, 
realçou. 

De resto, Adriano Nuvunga já fez saber que vai 
levar o caso ao Conselho Constitucional (CC), o que 
passa pela recolha de duas mil assinaturas. Perante 
o CC, o CDD deverá usar a restrição da liberdade de 
circulação como principal argumento para derru-
bar as portagens, até porque o Governo não cons-
truiu estradas alternativas para quem não possa 
usar a “Circular de Maputo”.

 A constituição da empresa que gere as por-
tagens também deverá ser explorada pelo CDD, 
conforme escreve a Carta de Moçambique na sua 
edição de 03 de Fevereiro. Lembre-se que apesar 
de ser detida pelo Fundo de Estradas, pelo Instituto 
Nacional de Segurança Social e por um fundo de 
pensões do Banco de Moçambique, a Rede Viária 
de Moçambique (REVIMO) é descrita como uma 
empresa privada. Adriano Nuvunga, director do CDD

Texto: Quelto JaneiroD&F



7SEGUNDA-FEIRA 07 de Fevereiro de 2022 DOSSIERS & FACTOS OPINIÃO

Talvez antes de continuar seja preciso dizer/
explicar que liderança e chefia são coisas bas-
tante diferentes. Todo mundo sabe. A liderança 
preconiza a ideia de que o indivíduo que lidera é 
seguido por confiança, e o chefe é seguido por-
que a lei, as regras e o dever assim impõem. Essa 
é a melhor forma de diferenciar esses dois con-
ceitos. Agora, a ideia da dominação falada por 
Giddens nos desafia a repensar as nossas socie-
dades, na forma como a representação política 
e social se comporta. É preciso que se repense 
no cidadão que precisamos para os próximos 
tempos. Falo de um cidadão mais activo, críti-
co, participativo e, acima de tudo, “visionário”, 
aquele que melhor saberá definir o rumo da so-
ciedade na qual se encontra.

Não são apenas países africanos que fracas-
sam. A história mostra-nos que todo mundo 
já fracassou alguma vez, por isso é preciso que 
África acorde e se reconstrua. Se formos para a 
história vamos encontrar um Brasil que, nove 
semanas depois de aceitar a ajuda de 41 bilhões 
de dólares do FMI, viu-se obrigado a abandonar 
o regime de câmbio fixo em 1993, o que desvalo-
rizou o Real face ao Dólar em 40%; encontrare-
mos a desvalorização do rublo em 1998; e ainda 
o fracasso da operação resgate da Coreia do Sul 
pelo FMI, no início de Dezembro de 1997 – fase 
que mais abalou a economia mundial nos anos 
90. Todo mundo deve aprender com os seus 
erros e com os dos outros para melhor imple-
mentar políticas internas que salvaguardem os 
interesses locais.

Karl Polanyi, in “A Grande transformação da 
nação” (um dos 150 melhores livros do século), 
preocupa-se com o processo económico na ci-
vilização moderna. Ele olha para a economia 
como algo que exclui "maioridades"/os outros. 
Podemos usar esta analogia para questionar a 
falta, por exemplo, da prestação de contas por 

parte dos nossos estados, a elitização da política, 
elevadas e variadas regalias, enquanto a desnu-
trição crónica, por exemplo, sobe o número de 
óbitos. 

Um documento das Nações Unidas revelou 
que África perde anualmente cerca de 500 mil 
milhões de dólares com Fluxos Financeiros Ilíci-
tos (FFI). Pensar nesta revelação faz-me lembrar 
Kofi Annan, que sempre defendia a ideia de que 
“governar é o melhor caminho para erradicar a 
pobreza”. Pensar neste sentido é pensar pelo povo 
e para o povo. E mais do que tudo, acreditar que 
um país real não se constrói com promessas que 
são renovadas de quatro em quatro anos.

Os nossos chefes e/ou líderes precisam per-
ceber que com o grande poder vêm grandes 
responsabilidades. É preciso que se lute para 
implementar as boas leis existentes e rectificar 
ou revogar as que prejudicam o crescimento dos 
Estados.

Existem vários problemas sociais que apenas 
serão resolvidos quando a política/governos e a 
sociedade se comprometerem a adoptar medi-
das responsáveis. Se formos a ver, por exemplo, 
algumas forças armadas têm estado muito tem-
po “inoperantes”, já que não há uma previsão de 
eclosão de guerra no país (hipoteticamente). En-
tão podemos nos questionar o porquê de não se 
usar as mesmas para uma guerra humanitária. 
Sabemos que a medicina militar é uma medi-
cina avançada. É preciso que ela seja usada nas 
comunidades mais rurais, fazer com que chegue 
ao cidadão mais pacato e usar as forças armadas 
para a mudança de mentalidades. 

Existe uma perspectiva do subdesenvolvi-
mento que é prejudicial. O subdesenvolvimento 
traz consigo a ideia da economia das colónias 
para a metrópole e, acima de tudo, revela-nos 
que é uma forma de desenvolvimento mal con-
duzido. Tal má gestão deriva da concentração de 

riquezas, fome, seca, baixo índice de desenvolvi-
mento humano, desemprego, analfabetismo, etc. 
O caro acesso aos medicamentos/medicina, por 
exemplo, apenas nos desafia a ser um país me-
lhor que sabe definir prioridades.

David Hume, in “A crítica da razão pura”, de-
safia-nos a perceber os eventos do mundo para 
encontrar a verdade. Isso é o mesmo que dizer 
que é preciso entender a natureza humana: uma 
mulher leva nove meses para ter um filho. Não 
adianta colocar nove mulheres juntas e pressio-
ná-las a ter um filho em um único mês. Cada 
passo que um verdadeiro líder deve dar tem que 
estar estritamente ligado a resolução e/ou me-
lhoria dos problemas sociais. 

As dificuldades podem ser várias e adversas, 
mas, como diz Lao Tzu, “Uma jornada de mil 
quilómetros começa com um único passo”. Mas 
esse passo deve ser dado de forma sábia. Deve 
ser meta lutar contra o medo que os cidadãos 
têm do advogado e com o facto de a defesa dos 
direitos fundamentas continuar cara para o cida-
dão. A lei, se não for para servir os interesses da 
colectividade, jamais será “racional” (sei que há 
subjectividade neste pensamento), porque é na 
essência o que preconiza a criação de uma lei – é 
exactamente a ideia do Contrato Social do Rou-
sseau, em parte.

É preciso que se aprenda a liderar, saber os va-
lores de uma real liderança e os pressupostos que 
se inserem nessa grande responsabilidade que 
muitas vezes parece ser esquecida. Não podemos 
usar liderança como um “hobby”. Não podemos 
criar lideranças de dia para noite. Não podemos 
endeusar chefes. É preciso que as sociedades sai-
bam escolher o tipo de indivíduo que os vai levar 
à meta que pretendem alcançar. É assim que a 
liderança funciona: a formação de uma equipe 
que interage, se respeita e valoriza os esforços 
que cada um exerce…para o bem comum.

Liderar não é tarefa fácil (fim)

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

Anúncio publicitário
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Governo de Marracuene deixa-se levar pela vida luxuosa 
dos burgueses e “manda fechar” ruas do pacato cidadão

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

Se queremos uma paz duradoura, de-
senvolvimento e prosperidade, é funda-
mental superar os obstáculos que perpe-
tuam as violações dos direitos humanos, 
através do combate à discriminação, da 
garantia do Estado de direito e da criação 
de uma cultura de diálogo participativo e 
permanente.  A governação, que diz respei-
to à capacidade do Estado para servir os 
seus cidadãos, remete-nos  para as regras, 
processos e comportamentos de acordo 
com os quais os interesses são articulados, 
os recursos são geridos e o poder é exerci-
do na sociedade. A boa governação assenta 
em princípios universais: uma democracia 
inclusiva, participativa, transparente e res-
ponsável, de respeito pelos direitos huma-
nos e pelas liberdades fundamentais; Es-
tado de direito e garantia de igualdade de 
acesso a serviços sociais de base. São estes 
princípios que foram claramente ignora-
dos pelo governo distrital de Marracuene, 
ao autorizar algo impensável.

Na passada semana, fomos surpreendi-
dos por uma acção não muito boa  numa 
relação entre governo e comunidades. Sem 
nenhum esclarecimento plausível, comu-
nidades do bairro Cumbeza foram apa-
nhados de surpresa por empreiteiros  que, 
em plena manhã, se empenhavam em fe-
char, ou seja, bloquear as ruas, à mando de 
algum punhado de cidadãos “economica-
mente estáveis”. 

Trata-se de ruas que dão acesso à zona 
do interior deste bairro, que estavam a ser 
obstruídas com o consentimento do gover-
no local, segundo pudemos ver nos ecrãs 
do televisor. Lá estavam jovens bem fres-

cos, que a todo o custo tentavam conven-
cer o povo a ceder e deixar que as obras 
prosseguissem. Falavam em ter  licenças 
de construção, que infelizmente não foram 
apresentadas à revoltada população. 

De acordo com o corajoso negociador 
que estava no local, foi a autoridade má-
xima do distrito – o administrador Sidat 
- que autorizou a construção de muros de 
vedação como forma de prevenir a entrada 
de pessoas estranhas.

Não se sabe ao certo se esta autorização 
é verdadeira, porém, mesmo sendo, não 
deixa de haver aqui uma grave violação 
dos direitos e liberdades do cidadão. Co-
meteu-se um erro grave ao se conceder tal 
autorização sem que  moradores do bairro 
fossem auscultados sobre esta intenção. 

Valeu e é de aplaudir o olho vigilante 
do cidadão, que ao se aperceber desta in-
congruência, assumiu o papel de cidadão 
activo. Valeu também a estratégia de per-
suasão aplicada por este moradores, ao  
alertarem os órgãos de informação para 
que mostrassem ao país a tamanha e gros-
seira sabotagem da coisa pública.

Não faz sentido que tenhamos obras 
desta dimensão sem nenhuma placa que 
mostre dados sobre a mesma obra. Falhou 
aqui a estratégia que visava, mais uma vez, 
enganar o povo. Queriam sim fechar aque-
las ruas para, à posterior, ganharem mais 
espaços de terra que ao povo pertence. 
Queriam colocar aquela pessoa  idosa re-
fém,  fazendo-a percorrer  distâncias para 
aceder aos serviços sociais básicos fora do 
bairro. 

Foi muito oportuna  a participação do 

comandante distrital como mediador da-
quele conflito. Para o comandante, assim 
como para outro tipo de cidadão lúcido, 
usar questões de segurança como pretex-
to para bloquear uma rua não faz sentido 
nenhum. 

Para aquele zelador da lei e ordem, era 
sim importante que os actores envolvidos 
pudessem sentar-se e discutir este assunto, 
mas não em nome da segurança, pois este 
é sim o papel da polícia…aplausos. 

Ao senhor Sidat: é urgente corrigir esta 
situação e, porquê não, tomar a iniciativa 
de se dirigir ao povo para se explicar e re-
novar sua confiança na qualidade de gestor 
do bem público. Ninguém tem o direito de 
privar o povo da liberdade que ele merece 
e Marracuene não pode ser uma excepção. 

A promoção e defesa dos direitos hu-
manos são indissociáveis do processo de 
desenvolvimento e têm o objectivo de me-
lhorar o bem-estar das comunidades  com 
base na igualdade e dignidade de todas as 
pessoas. Respeitem. 

___
Divulgando a lei 19/2019
Sabia que: o artigo 2 define união pre-

matura  como a “ligação entre pessoas, em 
que pelo menos uma seja criança, forma-
da com propósito imediato ou futuro de 
constituir família”. 

2. o casamento, noivado, a união de 
facto, ou qualquer relação que seja equi-
parável a relação de conjugalidade inde-
pendentemente da sua designação regional 
ou local, envolvendo crianças, são havidos 
como união prematura nos termos da pre-
sente lei. 

MAYITABASSA!MAYITABASSA!

Termos e condições aplicáveis. Para mais informações liga 100 ou 21100

Anúncio publicitário
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CINQUENTENÁRIO DA MATOLA
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ee  ddeessaafifiooss

5500  aannooss  ddee

MMatola comemorou, no 
passado sábado, 05 
de Fevereiro, 50 anos 
de elevação à catego-

ria de cidade. São cinco décadas classi-
ficadas pelo presidente do município, 
Calisto Cossa, como sendo de cresci-
mento “a todos os níveis”, pese embora 
prevaleçam desafios de vária ordem.

A edilida-
de decidiu 
c o m e m o -

rar o jubileu 
dos 50 anos não 

com uma festa pomposa, dado que as 
restrições que vigoram no contexto da 
prevenção e combate à Covid-19 o de-
saconselham, mas com uma série de 
actividades de vária índole, incluído 
inaugurações de infra-estruturas, que 
se vão estender até 05 de Fevereiro do 
próximo ano.

Na terça-feira, 01 de Fevereiro, o Con-

selho Municipal da Cidade da Matola 
procedeu à entrega do Centro Ecológi-
co da Machava, que visa a reciclagem, 
tratamento e reaproveitamento de resí-
duos sólidos e consertamento do vidro 
para o fabrico de pavês e blocos.

No sábado, dia 5 de Fevereiro, foi en-
tregue o novo edifício da Assembleia 
Municipal da autarquia e ainda o Mer-
cado Municipal de Malhampswene. Ao 
longo do ano em curso, tantas outras 
infra-estruturas serão entregues aos 
munícipes, com destaque para estradas 
e edifícios.
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DIZ CALISTO COSSA, NA CELEBRAÇÃO DOS 50 ANOS

"Crescimento da Matola é visível"
Matola trajou-se de gala no 

dia 05 de Fevereiro para ce-
lebrar os 50 anos de eleva-
ção à categoria de cidade. 

Mas o que aconteceu no dia 05 foi ape-
nas o epítome de uma agenda que se 
vai estender até ao próximo ano, e que 
inclui inaugurações de diversas infraes-
truturas de grande utilidade pública, 
entre outras acções.

Falando aos matolenses, o edil Calisto Cossa come-
çou por fazer menção ao nível de crescimento da urbe, 
que considera ser “bastante visível”. Uma das provas 
desse crescimento é o aumento do número de habi-
tantes, que em 2017 já estava acima de 1 milhão (1,032 
milhões). 

"Este número supera a população de países como 
eSwatine, com uma comunidade estimada em um 1,16 
milhões de habitantes, aproximadamente, o que repre-
senta uma demanda acrescida de recursos", anotou, 
realçando que o crescente interesse dos potenciais re-
sidentes e investidores resulta do facto de a cidade ter 
perdido grande parte da natureza e perspectiva rurais 
para se transformar num verdadeiro centro urbano de 
excelência.

Criminalidade preocupa 

À semelhança de outros municípios, Matola não 
está imune às acções maléficas dos criminosos, que se 
têm sofisticado dia-após-dia, impondo novos desafios 
às autoridades. Preocupada, a edilidade tem prestado 
o seu contributo para garantir a segurança e o bem-
-estar dos cidadãos.

Texto: Dossiers & FactosD&F

"Fortalecemos a colaboração institucional com a 
Polícia da República de Moçambicana (PRM), e além 
de acções de contacto com a comunidade, apoiamos 
na construção de esquadras e postos policiais, e temos 
como exemplo as esquadras do bairro Matola D e 1° 
de Maio, bem como 
o posto policial do 
bairro Matlamele", 
assinalou Cossa.

Graduados 102 
novos agentes 

municipais

A intervenção do 
município no 
combate à cri-
minalidade não 
o distrai da sua 
responsabilida-
de de salvaguar-
dar o respeito 
pelas posturas 
camarárias. Nes-
te quadro, fo-
ram graduados, 
no passado dia 
04 de Feverei-
ro, 102 novos 
agentes da po-
lícia municipal, 
em Matalane, 
numa cerimónia 
que contou com 
a presença de 
Calisto Cossa, que elucidou aos graduados sobre 
o significado de envergar aquele uniforme.

"Envergar hoje a farda da Policia Municipal sig-
nifica que devem servir correctamente os muníci-
pes matolenses, pois será exigida a demostração 
técnica e prática do que aprenderam nesta for-
mação. E apelo a responsabilidade, o zelo, a ética 
e deontologia profissionais e, sobre tudo, o res-
peito pelos matolenses a quem vão servir".

Saúde e Educação também mereceram 
atenção

No seu discurso, o autarca não se 
esqueceu das áreas da Saúde e Edu-

cação, que também têm mereci-
do atenção especial por parte da 
edilidade. A prova disso é a inter-
venção no apetrechamento da 
morgue do Hospital Provincial de 
Maputo, bem como a construção 
do Centro de Saúde de Malhamp-
swene, com base no orçamento 
participativo.

No sector da educação, fez 
saber que a edilidade contri-
buiu nestes últimos anos na 
aquisição de carteiras esco-
lares, tendo fornecido pouco 
mais de três mil carteiras às 
escolas da Matola, numa acção 
em que contou com a parceria 
do governo do distrito e do em-
presariado local.

A entrega mais recente de 
carteiras ocorreu na semana 
finda, na Escola Primária de 
Mualaze. Foram alocadas cerca 
de 300 carteiras, que poderão 
melhorar o processo de apren-
dizagem dos alunos.

"Construímos o muro de vedação da Escola Pri-
mária 8 de Março, no âmbito do programa do orça-
mento participativo, e apoiamos a construção do 
muro de vedação da Escola Primária de Ndlhavela", 
acrescentou.

Júlio Parruque pede “mais união” aos 
matolenses

O governador da província de Maputo, da qual a cida-
de da Matola faz parte, associou-se ao momento de festa, 
endereçando uma mensagem de felicitação aos cidadãos 
da Matola, na pessoa do presidente do município, Calisto 
Cossa.

Mas Parruque não se limitou a felicitar. Aproveitou a 
ocasião para pedir o reforço da união entre os cidadãos 
desta urbe. “Que a ocasião sirva para unir mais os mato-
lenses das várias gerações na construção contínua da Ma-
tola que todos queremos: uma Matola desenvolvida e de 
orgulho para a província de Maputo, para o País e para a 
humanidade inteira”, lê-se.

Governador de Maputo, Júlio Parruque

Calisto Cossa não tem dúvida sobre o crescimento da cidade

Os 102 agentes municipais graduados
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EM FÓRUM EMPRESARIAL

Matola procura soluções para o 
“desenvolvimento inclusivo”
As celebrações do cinquentená-

rio da Matola fazem-se tam-
bém com momentos de refle-
xão. Foi o que aconteceu no 

dia 02 de Fevereiro, quando o Conselho 
Municipal da Cidade da Matola reuniu 
empresários da cidade para a explora-
ção de oportunidades e promoção da 
Matola para que seja um destino prefe-
rencial para homens de negócios, quer 
sejam nacionais, quer sejam interna-
cionais.

O evento, que decorreu sob o lema “Transição 
Digital para Melhor Ambiente de Negócios”, con-
tou com a presença do governador da província 
de Maputo, Júlio Parruque. No seu discurso de 
abertura, o governante salientou que Matola é 
uma referência industrial no país e manifestou es-
peranças de que o fórum dos homens de negócios 
aponte caminhos para a retoma do crescimento.

“Auguramos que este fórum seja o espaço acer-
tado para a reflexão sobre os melhores caminhos 
para a retoma segura e mais dinâmica do ambien-
te de negócios no ramo do turismo na cidade da 
Matola, bem como espaço propício para que se 
conjuguem os melhores pressupostos de organi-
zação tecnológica para a digitalização no contex-
to laboral”.

Já o presidente da autarquia da Matola descre-
veu o encontro como um momento de “partilha 
de ideias” e busca de soluções para o “desenvolvi-
mento inclusivo”. E porque, nos dias que correm, a 
inclusão também passa pela tecnologia, deu nota 

Texto: Dossiers & FactosD&F

dos esforços da edilidade no sentido de aproxi-
mar-se cada vez mais do munícipe.

“Para o presente quinquénio, o Conselho Mu-
nicipal da Cidade da Matola desenhou um pro-
grama de digitalização municipal, o que exige 
mudanças na sua forma de relacionamento com 
os munícipes. Com esta iniciativa, propomo-nos a 
criar facilidades tecnológicas entre o munícipe e o 

município, reduzindo 
a distância de atendi-
mento; e prover me-
lhores serviços aos 
munícipes da Matola, 
usando plataformas 
digitais”, referiu.

Ainda houve espa-
ço para a assinatura 
de um memorando 
de entendimento en-
tre o Conselho Mu-
nicipal da Cidade da 
Matola e o Fundo de 
Patrocínio do Abas-
tecimento de Água 
(FIPAG). O instrumen-
to visa melhorar o 
acesso à água e in-
crementar os níveis 
de cobertura, num 
período de dois anos, 
num investimento 
de 50 milhões de 
meticais.

 
“O maior sócio do 
Estado é o sector 

privado”

Já antes do fórum 
empresarial, Calisto Cossa tinha sublinhado, em 
entrevista, a importância de acarinhar o sector pri-
vado, o “maior sócio do Estado”, mais ainda depois 
de ter sido severamente afectado pela pandemia 
da Covid-19.

Cossa defende que o município não pode co-
brar o imposto “entrando no bolso do fazedor da 
economia”. Pelo contrário, o empresário deve sen-
tir que a sua actividade está a funcionar porque o 
Estado está a facilitar.

Mas a missão de facilitar a vida aos empresá-
rios cabe não só ao município, mas também ao 
Governo Central. A este respeito, o edil da Matola 
aproveitou o ensejo para esclarecer que a autar-
quia que dirige está longe de ser “dona e senhora” 
das contribuições fiscais das empresas, uma per-
cepção vincada em certos sectores e que muitas 
vezes condiciona a avaliação do desempenho do 
município.

“Nem todo o pacote tributário destas empresas 
entra nos cofres do Conselho Municipal”, elucida 
Cossa, antes de apresentar uma explicação mais 
pormenorizada.

“Do ponto de vista de cobrança de receitas, na-
turalmente que algumas unidades industriais que 
estão na nossa cidade pagam um Imposto Predial 
Autárquico (IPRA) aqui na cidade da Matola, mas há 
outros impostos que não são pagos directamente 
na cidade da Matola. São pagos centralmente e 
nós recebemos os benefícios de forma indirecta - 
não nós como a cidade da Matola, mas o país todo. 
Nalgum momento comentam: “vocês têm tantas 
indústrias, então todos os problemas deviam estar 
resolvidos”. Isso é porque há um pensamento de 
que todo o dinheiro que essas indústrias produ-
zem em termos de contribuição fiscal é para o mu-
nicípio, mas não, há um imposto específico”.

Abertura coube a Júlio Parruque

Fórum de negócios foi bastante concorrido
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LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS FACILITADA

Calisto Cossa enaltece avanços na 
construção de estradas
A área das estradas é vis-

ta como uma das que mais 
progressos registou no mu-
nicípio da Matola, particu-

larmente nos últimos anos. O cenário 
de autêntica falta de ligação entre os 
bairros da urbe foi ultrapassado, mas 
a edilidade continua inconformada. 
Ao longo deste ano, e no quadro das 
celebrações dos 50 anos da Matola, 
mais infra-estruturas do género serão 
entregues aos munícipes.

Uma das empreitadas a ser inaugurada é a es-
trada que conecta a Circular de Maputo ao bair-
ro de Muhalaze, um troço de 5.5 quilómetros. 
Igualmente, projecta-se a inauguração da es-
trada Matola Gare-Circular. Mas o projecto mais 
ambicioso é o da construção de 25 quilómetros 
de estrada, que deverão abranger bairros como: 
Matola-Gare, Siduava, Ngolhoza, Mukhatine, 
Nkobe e Matlemele.

Este é um projecto ambicioso do município 
da Matola e, neste momento, encontra-se ainda 
na sua fase inicial, com a edilidade a preparar 
a “base sobre base, que é para depois receber 
o betuminoso”. Calisto Cossa não tem dúvidas 
quanto à diferença que o mesmo fará na vida 
dos munícipes:

“É um projecto que vai criar um impacto posi-
tivo na circulação interna dos nossos munícipes, 
e já fizemos a cognação. As obras já iniciaram e 

Texto: Dossiers & FactosD&F

acreditamos que ao longo do ano esses troços 
poderão ser inaugurados. Faz parte da estraté-
gia que adoptamos para repartir a estrada e fa-
zer com que ela seja construída nestes moldes”, 
explica o edil.

Matolenses cada vez mais “juntos”

Como corolário do grande investimento rea-
lizado na construção e reabilitação de vias de 
acesso, tornou-se fácil sair de um bairro para o 
outro dentro da Matola, o que aproxima ainda 
mais os cidadãos residentes nesta urbe.

No posto administrativo de Infulene, a edili-
dade desenvolveu um projecto que era “um so-

nho”, nomeadamente a famosa estrada “comida 
pelo trabalho”. A mesma parte do bairro T3 e vai 
até Boquisso, ligando Ndlavela e Khongolote. 
Ainda no Infulene, foi estabelecida a ligação en-
tre o bairro Primeiro de Maio e o bairro de Nko-
be, que já é pertença do posto administrativo da 
Machava, região que também foi palco de obras 
assinaláveis.

Fruto deste investimento nas vias de acesso, a 
cidade da Matola tem se tornado cada vez mais 
atractiva, como fez questão de referir Calisto 
Cossa no ano passado, na véspera da celebração 
dos 49 anos da urbe.

“Em Muhalaze, quando iniciámos o projecto 
‘A Matola que Queremos’, só havia quatro mil 
habitantes, mas hoje estamos com perto de 40 
mil. Em Ngolhoza só falávamos de dois mil ha-
bitantes, mas hoje estamos acima de 35 mil ha-
bitantes. Naturalmente, as pessoas começaram 
a ver que, afinal de contas, é fácil chegar. Hoje, 
Mukhatine está a urbanizar-se. Na altura, havia 
aquela vizinhança dispersa, hoje estão a conec-
tar-se, mas é o resultado dessa estrada que sai da 
Estrada Nacional Número 1 (EN1) até Mukhatine. 
E as pessoas estão lá, principalmente a popu-
lação jovem, oriundas não só da cidade de Ma-
puto, mas também de todas as partes do nosso 
país”.

Efectivamente, Matola é, nos dias que correm, 
uma região muito populosa. De acordo com o 
mais recente censo geral da população, cujos 
resultados foram divulgados em 2017, conta ac-
tualmente com 1,032 milhão de habitantes. Em 
2017, tinha apenas 671 556 habitantes.

Resposta às inundações urbanas

No processo de ampliação da rede viária, o 
município tem sempre em conta a questão do 
saneamento do meio ambiente, daí nunca des-
curar das valas de drenagem. “É um desafio, 
porque ciclicamente registamos inundações ur-
banas, porque o traçado normal do escoamento 
das águas, ou seja, por onde as águas passavam, Momento da inauguração da estrada Intaka-Muhalaze

 “Em Muhalaze, quando iniciámos 
o projecto “a Matola que Queremos”, 

só havia quatro mil habitantes, mas hoje 
estamos com perto de 40 mil. Em Ngolho-
za, só falávamos de dois mil habitantes, 
mas hoje estamos acima de 35 mil habi-
tantes. Naturalmente, as pessoas come-
çaram a ver que, afinal de contas, é fácil 
chegar”
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foi tomado pelas construções, quer formais, 
quer informais, e as águas perderam o espaço 
por onde passavam”, sublinha Calisto Cossa.

O edil avança que está em perspectiva o lan-
çamento da primeira pedra para a retoma da 
construção da vala de drenagem do bairro Fo-
mento, partindo da jusante em direcção a mon-
tante, tal como se exige tecnicamente neste tipo 
de construções.

“Estamos a falar de um orçamento de 94 mi-
lhões de meticais. [A empreitada] já foi adjudi-
cada, [o contacto] já foi submetido às entidades 
competentes para o visto e já o obtivemos. Agre-
gamos esta retoma da vala neste conjunto de ac-
tividades das celebrações dos cinquenta anos da 
cidade da Matola”, salienta.

As autoridades municipais têm estado, paula-
tinamente, a trazer soluções para um problema 
antigo e que era perfeitamente evitável, tivesse 
havido mais atenção na escolha de locais para 
a construção de residências e de outro tipo de 
edifícios.

“O caminho da água é igual ao caminho do ele-
fante, a água e o elefante não contornam, derru-
bam o que está em frente para poderem passar. 
Infelizmente, temos de reconhecer que houve 
ocupações, através de assentamentos informais, 
e havia bacias naturais de retenção de água que 
foram sendo tomadas e, naturalmente, a água, 
querendo passar, não encontra caminho, daí que 
procura sítio para se alojar e acaba se alojando 
nos quintais das casas”, explica o dirigente.

Nkobe, Quilómetro 15, Bunhiça, Liberdade, Fo-
mento, Infulene B, Ndlavela, - todas zonas baixas 
– são algumas das regiões que mais preocupam. 
Para estes e outros bairros, a Empresa Municipal 
de Águas e Saneamento (EMAS) determinou, em 
estudo, os caminhos a percorrer, designadamen-
te: a construção de valas de drenagem, limpeza 
regular das valas e bacias, requalificação das zo-
nas das bacias e construção da Estação de Tra-
tamento de Águas Residuais (ETAR) e da ETAR 
compacta. 

Relativamente às valas de drenagem, estão 
definidos como prioritários os seguintes troços: 
Canal C1 - conclusão do canal (troços Rua da 

Aviação-Igreja e Game-N2); Canal C2 incluin-
do a elaboração do projecto executivo; sistema 
de drenagem ao longo da Av. 3 de Fevereiro e 
a partir da sede do Bairro Bunhiça; sistema de 
drenagem de Comane até ao Campo das Águias; 
sistema de drenagem de Km, 18 passando pelos 
fios até à linha de água do Estádio da Machava, 
excluindo o reassentamento e sistema de drena-
gem do Campo de Comane até Km 18.

 Igualmente, está prevista a reabilitação de 
quatro bacias descritas como “importantes”. São 
elas a bacia de Bunhiça, incluindo reassentamen-

tos da população (Mulumati), bacia de Liqueleva, 
bacia do “CMC” e bacia de Comane, incluindo 
reassentamentos. Os custos dessa operação es-
tão estimados em cerca de 70 milhões de dóla-
res norte-americanos.

 
 EMAS precisa de criar robustez

A EMAS é uma entidade criada pelo Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo para trabalhar 
na área do saneamento do meio, de modo a evi-
tar que bacias de retenção de águas continuem 
a ser tomadas. Desde a sua criação, não há ne-
nhum projecto de edificação de infra-estruturas 
que passe sem o seu aval, antecedido de uma 
avaliação profunda.

Calisto Cossa reconhece que a mesma ainda 
tem fragilidades do ponto de vista de meios hu-
manos, materiais e financeiros, mas está satisfei-
to com o seu desempenho.

“A avaliação que fazemos é que também há 
um crescimento dessa empresa. Por exemplo, 
tem estado a trabalhar com a entidade que regu-
la o abastecimento da água, recebemos apoios 
de meios como motobombas para a bombagem 
da água, recebemos camiões para o trabalho 
que a empresa faz, temos recebido tractores 
para a abertura de valetas”, explicou.

O timoneiro lamenta que a empresa não pos-
sa, para já, responder a todas as necessidades da 
cidade da Matola “num único dia”. Mas garante 
que “a empresa está lá e a fazer de tudo para 
crescer e está a crescer, de facto, mas, conforme 
disse, precisa de crescer ainda mais”.

Em pouco tempo, a EMAS já esteve envol-
vida em trabalhos importantes, como é o caso 
do projecto de saneamento de água na região 
metropolitana de Maputo. Daqui para frente, no-
vos desafios se colocam, entre eles a gestão de 
resíduos sólidos, numa cidade que produz 1200 
toneladas de lixo por dia.

Mais estradas estão em construção e deverão ser inauguradas ao longo do ano

A limpeza das valas de drenagem é uma preocupação permanente
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COM A “PRESIDÊNCIA SEM PAREDES”

Conflitos de terra reduzem
drasticamente
Matola tornou-se, ao longo 

dos anos, uma cidade ape-
tecível, sobretudo para os 
cidadãos mais jovens, que 

encontram na capital da província de 
Maputo o lugar ideal para instalar as 
suas residências e projectos de índole 
empresarial. Também por isso, trans-
formou-se no epicentro dos conflitos 
de terra, mas estes têm reduzido de for-
ma drástica.

A “Presidência sem paredes” tem sido fundamental 
na resolução daquilo a que o autarca da Matola prefere 
chamar de “conflitos de DUATs”. “Eu, em particular, não 
gosto de usar a terminologia ‘conflitos de terra’, porque 
a terra pertence ao Estado, e o que o Estado atribui 
aos particulares é o Direito de Uso e Aproveitamento”, 
esclarece. 

Se a terminologia depende da percepção de cada 
um, há um dado que é factual e objectivo: por volta de 
2014, havia na Matola cerca de quatro mil conflitos, nú-
mero que baixou para cerca de 300 nos dias de hoje, o 
que atesta a eficácia da “governação sem paredes”. 

Embora assuma a responsabilidade da instituição 
nas raras situações em que ocorre o fenómeno da dupla 
atribuição, Calisto Cossa diz que a maioria dos conflitos 
deriva do desconhecimento da lei. Para contrariar tal 
cenário, o município desenvolve acções didácticas e pe-
dagógicas junto aos munícipes, um trabalho que “está a 
lograr os objectivos pretendidos”

 
 Distribuição de DUATs para responder à demanda

 
Uma das estratégias que o município tem adoptado 

Texto: Dossiers & FactosD&F

para satisfazer a elevada procura pelas terras matolenses 
e, por via disso, reduzir os riscos de conflito é a distribui-
ção de DUATs. Na última campanha de vulto, o Conselho 
Municipal da Cidade da Matola propôs-se a distribuir 25 
mil DUATs, número que, em Fevereiro do ano passado, já 
estava ultrapassado.

 “Nós fizemos um diagnóstico de acesso e uso 
do aproveitamento e lançámos uma campanha 
para toda a Matola, e até em bairros já consolida-
dos”, explicou, na altura, o edil da Matola, tendo, 
de seguida, apontado as vantagens da campanha: 

“Há bonificações que 
nós fazemos, porque 
sabemos que há mu-
nícipes que não têm 
condições para pagar 
uma taxa de dois mil 
meticais”.

 Construção vertical 
em perspectiva

 A pressão exerci-
da sobre a Matola na 

busca de espaço para a construção de residências 
e implantação de projectos de desenvolvimento 
cresce sem parar, pelo que se antevê escassez de 
terrenos nos próximos anos. Por esta razão, urge 
encontrar alternativas. Ao nível da estrutura que 
gere o município, já há ideias bem vincadas.

 “O município já mostrou que é possível cons-
truir na vertical. É uma questão de requalificação, 
e para isso estamos abertos a propostas. Desde o 
Língamo até à ponte limite entre Matola e Boane, 
por exemplo, se aparecer alguém interessado em 
requalificar, podemos avançar. Requalificar permi-
te até uma ocupação regrada do próprio espaço, 
onde você tem dez famílias na horizontal, pode ter 
100 famílias na vertical e ficar com muita disponibi-
lidade para outro tipo de projectos, é assim como 
as cidades devem crescer”, avançou Cossa em prin-
cípios do ano transacto. 

Por estas alturas, já são poucos os bairros com 
disponibilidade para receber novas pessoas. Entre 
eles, perfilam-se Mukhatine, parte de Boquisso, 
parte de Mali, Muhalaze (no posto administrativo 
de Infulene) e Nwamatibjana e Matlemele (no pos-
to administrativo da Machava).

Campanhas de distribuição de DUATs alargam o acesso à terra

“Presidência sem paredes” tem sido fundamental na diminuição de conflitos

“Eu, em particular, não 
gosto de usar a terminolo-
gia ‘conflitos de terra’, por-

que a terra pertence ao Esta-
do, e o que o Estado atribui aos 
particulares é o Direito de Uso e 
Aproveitamento”
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NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Postos administrativos e bairros 
ganham novas sedes
Um dos presentes que os ma-

tolenses vão ganhar pelos 50 
anos de elevação à categoria 
de cidade é um conjunto de 

novas sedes de postos administrativos 
e bairros. No dia 03 de Fevereiro, Dia 
dos Heróis Moçambicanos, foi entregue 
a nova sede do bairro de Infulene “A”. A 
Infra-estrutura foi construída de raiz.

A nova sede traz maior conforto e comodidade, 
mas, acima de tudo, vai melhorar os serviços de 
atendimento aos munícipes. De resto, este aspecto 
foi frisado na intervenção do presidente do Conse-
lho Municipal da Cidade da Matola, instantes de-
pois da inauguração.

“A par das construções, queremos igualmente 
diminuir as distâncias percorridas pelos nossos mu-
nícipes, descentralizando os serviços municipais 
para junto aos munícipes, mostrando, desta forma, 
que nós trabalhamos para eles, eles são os verda-
deiros donos do poder”, explicou Calisto Cossa.

Um dia antes (02 de Fevereiro), a edilidade pro-
cedeu à inauguração e entrega da sede do bairro 
Matola “A”, no posto administrativo da Matola-Se-
de e no dia 05 inaugurou a nova sede da Assem-
bleia Municipal, o que será uma mais-valia até do 
ponto de vista financeiro.

“Em caso de reunião, tínhamos que procurar o 
edifício disponível [para arrendar] e isso acarre-
tava custos à Assembleia. Então, decidimos que 
deveríamos ter uma casa, que, felizmente, está 
na fase conclusiva, e decidimos que ao longo das 
celebrações dos 50 anos poderemos fazer a sua 
inauguração”.

Todos estes edifícios juntam-se ao do próprio 
Conselho Municipal, que, pela dimensão e beleza 
arquitectónica, é o mais vistoso. A sede do Conse-
lho Municipal também foi construída de raiz. Em 

Texto: Dossiers & FactosD&F

funcionamento desde Outubro de 2020, alberga 
todos os serviços municipais, o que outrora não 
acontecia.

O condutor dos destinos da Matola agradece o 
envolvimento de “todos os segmentos sociais”, em 
especial a “alguns empresários que acreditam na 
nossa agenda e estão a trabalhar connosco”, salien-
tando que a “governação munici-
pal é basicamente isso”.

 
Do lixo nascem blocos de 

construção

Ainda no contexto das cele-
brações do jubileu da Matola, 
foi inaugurado, recentemente, o 
Parque Ecológico da Matola, lo-
calizado no posto administrativo 
da Machava. O parque ecológico 
promete resolver, em parte, um 
dos grandes problemas do muni-
cípio da Matola, que tem que ver 
com a gestão de resíduos sólidos.

É lá onde será implementado 
o projecto “Eco 
Nsila”, resultado 
de uma parceria 
entre o Conselho 
Municipal da Ci-
dade da Matola, a 
Cooperativa Am-
biental Repensar 
e a empresa Cer-
vejas de Moçam-
bique. No quadro 
desse projecto, o lixo será transfor-
mado em pó de vidro e, depois de 
misturado com outros elementos, 
será usado para o fabrico de blo-
cos de construção. Refira-se que a 
Matola produz cerca de 1200 tone-
ladas de lixo por dia.

No acto da entrega do Parque 
Ecológico, Calisto Cossa era um ho-
mem radiante com este projecto, 
que vai dar resposta concreta a um 

problema que há muito tira sono à edilidade.
“Nós vamos abraçar este projecto, porque todos 

os dias somos questionados: o que vocês pensam 
em fazer com o lixo que a Matola produz? Sabemos 
que há soluções a médio e longo prazos, mas os 
munícipes querem soluções a curto prazo, ou seja, 
produziram lixo e nós reaproveitamos. Por isso, é 

preciso ir encontrando essas soluções, no sentido 
de mostrar que aquilo que nós consideramos lixo é 
um recurso valioso”, disse o edil.

Por sua vez, o ambientalista Carlos Serra Júnior, 
da Cooperativa Ambiental Repensar, falou da rea-
lização de um sonho, e apontou setas às “praias”, 
“mangais” e outros locais. “A preocupação era 
onde depositar este lixo. Tenho que construir mais 
aterros sanitários? Não! A questão deve ser o que 
eu posso fazer com este lixo”, acrescentou Carlos 
Serra.

Calisto Cossa falando à imprensa depois da entrega da sede do bairro 
Infulene “A”

Centro  Ecológico da Machava

Edifício do Conselho Municipal têm oito pisos
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Cresce o número de mercados para 
“os informais”

O município da Matola vem, 
de alguns anos a esta par-
te, enfrentando o proble-
ma da anarquia no comér-

cio informal, com os vendedores a 
ocuparem espaços inadequados e, 
em certos casos, até perigosos. A 
edilidade tem na construção e reabi-
litação de mercados a melhor arma 
para combater este fenómeno, e os 
resultados já são visíveis.

A existência de um número cada vez 
maior de mercados formais é uma das 
provas cabais de que a cidade da Matola 
está em franco crescimento. Actualmen-
te, há mais de 50, o que tem determinado 
a redução da presença de vendedores in-
formais nas ruas da urbe.  A aposta é na 
construção, mas também na reabilitação 
dos que já existiam. 

“Apostamos na melhoria de alguns 
mercados, como, por exemplo, o Merca-
do do Fomento, onde construímos alpen-
dre com bancas, e o mesmo na 3 de Fe-
vereiro, na Machava. Mas também temos 
Malhampswene, perto do centro de saú-
de, que foi resultado do orçamento par-

Texto: Dossiers & FactosD&F

ticipativo. Aqui no Mercado Santos, cons-
truímos um alpendre novo, que era para 
colocar lá parte dos vendedores”.

 Os progressos são assinaláveis, mas 
os desafios ainda são enormes. Ainda há 

mercados a necessitarem de intervenções 
ao nível dos sanitários públicos e até mes-
mo das bancas. Mas há também situações 
de vendedores que tomaram a iniciativa 
de ocupar determinados espaços para o 
exercício do comércio, havendo neces-
sidade de o município “pôr” a mão para 
melhorar os níveis de organização.

 “Temos o exemplo daqui de Malhamp-
sene”, apontou o edil da Matola, para de 
seguida anunciar os projectos na manga 
nesta componente: “projectamos tam-
bém o mercado de intercessão entre 
os postos administrativos de Infulene e 
Machava, concretamente nos bairros de 
Muhalaze e Matlemele. Já lançamos o 
concurso e, felizmente, já temos adjudica-
ção feita”, garantiu.

 O presidente considera ser importan-
te que a tendência de crescimento do 
número de vendedores seja acompanha-
da pela luta para melhorar as condições, 
pelo que “vamos continuar a trabalhar no 
sentido de levar os informais para dentro 
dos mercados, nesse processo de reor-
ganização”. Entretanto, é um desafio que 
nos vai acompanhar no processo de me-
lhoria de condições, no exercício das nos-
sas actividades”.

Mercado de Malhampswene, inaugurado no dia 04 de Fevereiro

ORGANIZAÇÃO DO COMÉRCIO

“Projectamos também o 
mercado de intercessão 

entre os postos administra-
tivos de Infulene e Machava, 
concretamente nos bairros 
de Muhalaze e Matlemele. Já 
lançámos o concurso e feliz-
mente já temos adjudicação 
feita”
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Em curso as obras de reposição de 
solo em Marracuene
Está parcialmente controlada a ero-

são que perigava a Estrada Nacio-
nal Número 1, no bairro 29 de Se-
tembro, em Marracuene, Província 

de Maputo. Parte da área engolida pela 
erosão, causada pela chuva, foi restaurada 
com pedras e solos. A Rede Viária de Mo-
çambique (REVIMO) diz que só no fim da 
época chuvosa, em Março, poderá cons-
truir valas de drenagem.

Uma enorme cratera com caminhos bem 
definidos apontando a estrada tinha-se cria-
do no bairro 29 de Setembro, que colocava a 
Estrada Nacional Número 1 em risco de corte 
e, consequentemente, impossibilitando a li-
gação por terra entre as outras províncias do 
país e a Província de Maputo.

Uma semana depois, o “O País” voltou ao 
local para apurar que trabalhos estão em 
curso para evitar o avanço da cratera para a 
parte do asfalto. No terreno, máquinas mo-
bilizadas pela Rede Viária de Moçambique já 
roncam, marcando o início das obras de re-
posição dos solos.

Fernando Matola, Director de Manuten-
ção da Rede Viária de Moçambique, foi quem 
explicou o que se pretende com a acção.

“Estamos aqui a fazer um aterro com enro-
camento com solos misturados, de um modo 
emergencial, para recuperar a área de reser-
va e conter a erosão a que temos assistido”.

Questionado sobre a segurança da inter-
venção em questão, Matola garantiu que 
se trata de uma acção que, apesar de provi-
sória, vai garantir que, até ao fim da época 
chuvosa, a EN1 esteja protegida da fúria da 
natureza.

“Estamos a fazer um enrocamento, mas 
não é um simples espalhamento. Estamos a 
compactar muito bem este material e onde 
formos a terminar, iremos fazer uma protec-
ção provisória, talvez com uma contenção, 
talvez com betão ou outro tipo de material, 
que é para evitar que a água ao descer da 
protecção arraste parte do material, que 
pode provocar um colapso do aterro”, disse.

As obras de reposição vão decorrer em 
duas fases, sendo que a primeira já decor-
re e a segunda está prevista para o mês de 
Março.

“Logo depois do término da época chu-
vosa, faremos a segunda intervenção, que 
podemos considerar definitiva, que passa 
por construção de estruturas de drenagem, 
valas em ambos os lados, vamos incluir es-
truturas de saídas e vamos incluir a protec-

Erosão é um grave problema em Marracuene

PARA ESTANCAR A EROSÃO

“Logo depois do término da épo-
ca chuvosa, faremos a segunda in-

tervenção, que podemos considerar 
definitiva, que passa por construção de 
estruturas de drenagem, valas em am-
bos os lados, vamos incluir estruturas 
de saídas e vamos incluir a protecção 
deste areeiro”

ção deste areeiro”, explicou Matola.
A chuva ainda cai um pouco por todo o 

país. Mas para o caso do local em risco de ser 
engolido pela erosão, o Director de Manu-
tenção da REVIMO reconhece haver perigo 
não só para os automobilistas, mas também 
para os residentes que vivem nas proximi-
dades da cratera. Soluções para o problema, 
não existem, por enquanto.

“Já não é uma acção isolada da REVIMO. 
A acção isolada nossa é a obra civil. A parte 
social não depende só da REVIMO. Há uma 
actividade de sensibilização que está em cur-

so com as autoridades locais, para se poder 
retirar as pessoas”, disse.

Segundo a fonte, as negociações não cos-
tumam surtir efeito, pois as pessoas alegam 
que têm lá negócios de suas vidas, não têm 
para onde ir viver ou praticar seus negócios.

As escavações desta cratera iniciaram em 
2014, para a retirada de areia que foi usada 
durante a construção da Estrada Circular de 
Maputo. Porém, desde lá a esta parte a ex-
tensão e profundidade aumentaram, expon-
do dezena de famílias ao perigo e desespero. 
O País
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“Quando ficamos doentes, não 
nos dão um atendimento espe-

cial, usamos nossos recursos para 
pagar os medicamentos, o que não 
é correcto. O nosso governo deve 
reconhecer que fomos nós que li-
bertamos este país e não faz senti-
do nos maltratar”

Antigos combatentes clamam por 
melhores condições de vida

Os veteranos da Luta Arma-
da de Libertação de Mo-
çambique em Inhambane 
aproveitaram o dia dos 

heróis moçambicanos (03 de Feve-
reiro) para reforçarem a luta em prol 
do melhoramento das suas condi-
ções de vida. Exigem o aumento do 
subsídio, acesso a uma habitação 
condigna e assistência médica e me-
dicamentosa.

São veteranos que deram a sua juventude para libertar 
o país das mãos do colonialismo português, porém, e vol-
vidos 47 anos após a conquista da independência nacional, 
continuam a enfrentar várias dificuldades, como por exem-
plo a falta de uma habitação condigna e assistência médica 
medicamentosa, para além dos baixos subsídios que aufe-
rem mensalmente.

Segundo os antigos combatentes, a situação é bas-
tante preocupante e é do conhecimento das autoridades 
governamentais a vários níveis, que, na sua opinião, pouco 
fazem para solucionar o velho problema. 

Venâncio André é um dos antigo combatentes com 
quem interagimos. Conta que, exceptuando o uniforme 

que lhe foi oferecido pelo governo provincial em jeito de 
reconhecimento pela sua coragem e entrega na defesa do 
país, não tem mais nada de valor. Tudo, incluindo a espe-
rança de viver, foi junto com a guerra. 

“Imagina 2,500 meticais como subsídio que nos pagam 
mensalmente, chega para comprar o quê mesmo? Eu, por 
exemplo, já sou um velho e já não posso fazer outra coisa 

       antigos combatentes queixam-se em todo o país

Texto e fotos: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

D&F

EM INHAMBANE

porque dei a minha juventude às causas do país, mas hoje 
não somos reconhecidos”, lamenta.

A mesma preocupação é extensiva aos familiares dos 
antigos combatentes já falecidos quer em plena guera, 
quer depois por razões de saúde. “O meu avô morreu an-
tes de começar a receber a sua pensão, assim, nós, a famí-
lia, estamos ainda a tentar ir atrás da documentação para 
ver se conseguimos enquadrar o nome dele também na 
lista. Sabemos que o valor não é muita coisa, mas pelo 
menos vai dar para comprar sal lá para casa”, disse.

Luisa Samuel é viúva e mãe de cinco filhos. O seu ma-
rido perdeu a vida há anos enquanto combatia na guerra 
e, desde então, depende do subsídio que lhe é pago pelo 
Ministério dos Combatentes.

O meu marido deixou-me com crianças, eu sozinha 
não estou a conseguir sustentá-las, porque o subsídio 
que nos pagam mensalmente é muito pouco. Imagina 
2,500 meticais para comprar comida, material escolar, pa-
gar factura de água e energia, não é suficiente. Estamos a 
pedir o nosso governo para que considere os seus heróis". 

“Quando ficamos doentes, não nos dão um atendi-
mento especial, usamos nossos recursos para pagar os 
medicamentos, o que não é correcto. O nosso governo 
deve reconhecer que fomos nós que libertamos este país 
e não faz sentido nos maltratar”, acrescentou.

Interpelado pelo Dossiers & Factos, o governador da 
província de Inhambane, Daniel Tchapo, não deu garan-
tias de que irá responder às preocupações dos veteranos 
Luta Armada de Libertação de Moçambique. Limitou-se a 
congratular-se por aquilo que já foi feito:

“Neste momento, nós, a província de Inhambane, em 
termos dos veteranos da Luta Armada de Libertação Na-
cional, todos eles têm as suas pensões fixadas. Para nós 
isso é extremamente importante e, como viram hoje, fo-
ram homenageados veteranos da luta armada. Isso tam-
bém é extremamente importante para fazer perceber 
a juventude que há uma geração chamada “geração 25 
de Setembro”, que deu a sua juventude para libertar esta 
pátria.

A Associação dos Antigos Combatentes da Luta Ar-
mada de Moçambique em Inhambane conta actualmen-
te com mais de 180 membros inscritos a nível de toda a 
província. 
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AMUSAM denuncia exclusão de 
doentes mentais

O presidente da Associação 
Moçambicana de Usuários 
de Saúde Mental (AMUSAM), 
Lázaro Tomás, considera que 

se deve unir esforços para haver maior 
envolvimento de pessoas com doença 
mental e em situação de rua na campa-
nha de vacinação contra a Covid-19.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, a saúde mental é uma das áreas 
mais negligenciadas da saúde pública. 
Quase um bilhão de pessoas em todo o 
mundo vivem com transtorno mental e 
três milhões de pessoas morrem todos 
os anos devido ao uso nocivo do álcool, 
sendo que uma pessoa morre a cada 40 
segundos por suicídio.

Nos últimos anos, bilhões de pessoas 
em todo o mundo foram afectadas pela 
pandemia da Covid-19, que está, de acor-
do com especialistas, a causar um impac-
to adicional na saúde mental das pessoas.

Moçambique faz parte dos 60 países 
em que pessoas com deficiência psicos-
social vivem em condições desumanas. 
Além disso, o estigma, a discriminação, a 
legislação punitiva e as violações dos di-
reitos humanos ainda são comuns.

Para Lázaro Tomás, há um outro pro-
blema, que se prende com a pretensa ex-
clusão das pessoas com deficiência men-
tal das acções de prevenção e combate à 
Covid-19. Por isso mesmo, diz haver uma 
necessidade de se fazer um trabalho de 
base, como forma de garantir a vacina-
ção destas pessoas. Tal passa por estraté-
gias conjuntas entre o Ministério da Saú-
de (MISAU) e os municípios.

“Se formos a fazer um trabalho de base, 
vamos perceber que até 70% ou 80% de 
pessoas com deficiência não picaram a 
vacina contra a Covid-19, o que é motivo 
de preocupação, porque as pessoas com 
deficiência são pessoas muito vulnerá-
veis. Por outro lado, mesmo que grande 
parte da população esteja a ser imuniza-
da, se aquelas pessoas que estão nas ruas 

Lázaro Tomás, presidente da AMUSAM

Texto: Dossiers & FactosD&F

NAS ACÇÕES DE COMBATE À COVID-19

não forem vacinadas, o vírus continuará 
a propagar-se. Assim sendo, há uma ne-
cessidade de se imunizar as pessoas que 
estão nas ruas”, alertou.

 
AMUSAM excluída

Em Moçambique, o processo de va-
cinação está em curso desde o segun-
do trimestre do ano passado, havendo 
agora quem já esteja a tomar a terceira 
dose, também conhecida como dose de 
reforço. As pessoas com deficiência men-
tal estão, no entanto, excluídas, segundo 
revela a AMUSAM.

 O presidente da associação afirma 
que ainda não foram envolvidos neste 
processo, apesar dos contactos junto ao 
MISAU. “Como cidadãos, podemos dizer 
que sim, estamos envolvidos, mas como 
organizações da sociedade civil, ainda 
não, ainda não houve um plano que nos 
envolvesse, sendo que as pessoas com 
deficiência, na sua maioria, são as pes-
soas mais vulneráveis a essa pandemia, 
e por isso precisam de apoio, quer de 
mobilidade, quer psicossocial, pois estas 
pessoas precisam estar em sítios em que 
todos já estejam prevenidos, mas nós, 
como AMUSAM, ainda não recebemos 
nenhuma informação”, disse.

 De acordo com Lázaro Tomás, o caso é 
muito grave, porque até as famílias com 
pessoas que têm deficiência psicossocial 
sequer foram contempladas pelo subsí-
dio de apoio social distribuído aos mais 
pobres ao longo do ano passado, o que, 
na sua opinião, é extremamente grave.

De resto, é habitual que estas pessoas 
sejam excluídas dos vários projectos de 
assistência social, o que é influenciado 
pelo facto de a sua deficiência não ser 
notória como a física, por exemplo. “Mes-
mo o subsídio que a Acção Social está a 
dar às pessoas com deficiência, a pessoa 
com deficiência psicossocial (pessoa com 
doença mental) não é contemplada nes-
te subsídio”, refere Tomás.

 O presidente da AMUSAM diz que a 
associação tem estado a trabalhar com as 
autoridades de saúde ao nível da cidade 
Maputo, mas ainda assim há um défice 
de comunicação quando se trata da área 
de saúde mental, uma barreira que ten-
tam quebrar com “muito trabalho”.
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A AMAM tem reclamado para si o direito de 
reger o desporto automóvel em Moçambique, es-
tando, por isso, de costas voltadas com o ATCM. 
Esta é uma situação que, na percepção de Rodrigo 
Rocha, ficou esclarecida com a sua eleição para o 
cargo de vice-presidente da FIA-África.

 O presidente do ATCM diz que a instituição 
por si dirigida é a única com legitimidade para 
estar à frente do automobilismo, até porque “es-
sas [outras] instituições não têm capacidade”, e 
“olham mais para o motociclismo”. Entre os fac-
tores que, na opinião da fonte, atestam a “falta de 
capacidade” das referidas instituições está o facto 
de supostamente não organizarem provas, desde 
a altura em que foram fundadas.

 Rodrigo Rocha vai mais longe, e diz que as 
mesmas instituições não têm nenhuma pes-
soa abalizada em matérias de segurança de pis-
ta ou médicas, pelo que são “um perigo para o 
desporto”.

 “Não é um Bilhete de Identificação (BI) que 
faz o cidadão, mas as suas actuações. Portanto, as 
instituições que aparecem a dizer que têm o po-
der de regular o desporto devem saber que quem 
decide isso é o vice-presidente, e foi uma decisão 
que caiu para mim e tenho a convicção de que 
nem precisarei de tomar essa decisão, porque já 
está confirmado quem é quem, e quem tem essa 
valia”, vincou. 

O presidente do ATCM nem sequer abre espa-
ço para um trabalho coordenado entre as institui-
ções, e remata: “Eles que se dediquem às motas e 
nós nos focamos nos automóveis e no kart”.

 
“ATCM é resiliente”

 
Num outro desenvolvimento, Rocha abordou 

a situação da pandemia da Covid-19, que essen-
cialmente impactou no desporto automóvel, par-
ticularmente no que à presença do público diz 
respeito.

 “Tivemos duas provas e que, por decisão 
da direcção do ATCM, restringimos o público. 

“ATCM é que único regulador do 
desporto automóvel”

Rodrigo Rocha entende que a sua 
eleição para a vice-presidência da 
Federação Internacional de Auto-
mobilismo (FIA) para África, em 

finais do ano passado, legitima o Automóvel 
e Touring Clube de Moçambique (ATCM) 
como única entidade que deve liderar o des-
porto automóvel no país, e não “outras”. Ro-
cha não se referiu a nenhum nome específi-
co, mas sabe-se da “guerra” existente entre o 
ATCM e a Federação Moçambicana de Auto-
mobilismo e Motociclismo (AMAM).

Vice-presidente da FIA diz que ATCM é único regular do desporto automóvel no país

VICE-PRESIDENTE DA FIA ESCLARECE EQUÍVOCOS

Texto: Arão Nualane
Fotos: Salomão Mavale

D&F

Numa bancada que, por exemplo, tem capacida-
de para cinco mil pessoas, tivemos duzentas pes-
soas”, lembra o nosso interlocutor, salientando 
que o ATCM cumpriu rigorosamente o protocolo 
sanitário, incluindo a realização de testes à entra-
da do recinto.

 A redução da lotação, bem como a aquisição 
de testes rápidos – o ATCM não recebeu testes 
gratuitos – provocaram problemas financeiros, 
mas, de acordo com Rodrigo Rocha, a agremiação 
“é resiliente” e já está a reverter a situação.

 
“Impressionamos a todos”

 
Chamado a mencionar os factores que terão 

sido decisivos para a eleição na FIA, Rodrigo Ro-
cha puxa dos galões e afirma que o ATCM foi, 
ao longo de vários mandatos, mentor de projectos 
de desenvolvimento do desporto automóvel que 
“impressionaram a todos”. 

Há uns anos, conta Rocha, no ATCM só havia 
karts e drifts, mas “hoje em dia temos muito mais, 
é o caso do circuito, campeonatos de vária natu-
reza, temos o drag racing, todo terreno, gincana, 
entre outras”.

 “Todos estes projectos que tivemos chamaram 
a atenção da FIA e do actual presidente da agre-
miação, e apercebendo-se daquilo que era o nosso 
crescimento e importância no desenvolvimento 
deste desporto em África, viu que seria uma mais-
-valia se nos juntássemos e fôssemos às eleições 
juntos”, disse Rocha, cuja lista venceu com uma 
diferença de 22% para o segundo classificado.

 “É um desafio estar na direcção da FIA”
 
O nosso entrevistado descreve como um “de-

safio” a sua presença na FIA, mas mostra ter cla-
ra noção do que irá fazer. Diz que há-de centrar 
suas atenções na massificação, quer em termos 
de género, quer em termos de etnicidade. Retirar 
os adolescentes que praticam o desporto auto-
móvel nas estradas para as pistas é também uma 
prioridade. 

Se trabalhar numa instituição já é difícil, em 
duas é ainda mais complicado, mas Rocha garante 
que nem o ATCM nem a FIA ficarão prejudicadas, 
e salienta a complementaridade entre ambas.”Não 
há incompatibilidade de funções. Obviamente 
que esta equipa vai ter que se esforçar mais, por-
que o bom trabalho que fizemos em Moçambique 
vai ter que se reflectir em África, onde temos 46 
países, onde as instituições do desporto automó-
vel precisam de ajuda para o desenvolvimento da 
modalidade”, anotou.

 A FIA é a instituição responsável pela regula-
ção do desporto automóvel à escala internacional. 
A ela cabe emitir credenciais e prevenir a sinis-
tralidade rodoviária, entre outras tarefas. O mes-
mo papel é desempenhado em Moçambique pelo 
ATCM, conforme sublinhou o seu timoneiro. 

“Fazemos a emissão de cartas de condução e 
prestamos serviços de assistência rodoviária. Ad-
vogamos pela eliminação da sinistralidade rodo-
viária, tanto é que há pouco tempo fizemos uma 
alteração na Escola A Luta Continua, para a tor-
nar mais segura para os alunos.
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Sem comentários

ALVOS
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Na sua nota de autor, o ex-embaixador de Mo-
çambique na África do Sul considera que falar da 
clandestinidade é falar da história de muitos jovens 
que não tiveram a oportunidade de narrar a sua ex-
periência naquilo que considera ser uma das “mais 
cruéis e tenebrosas páginas da história de liberta-
ção”. Fê-lo ele, e as motivações são reveladas na cur-
ta conversa que manteve com o Dossiers & Factos, e 
que o caro leitor é convidado a acompanhar. 

Dossiers & Factos (D&F): O que o motivou a 
lançar este livro?

 Fernando Fazenda (FF): Sabe, eu, como muitos 
jovens do meu tempo, entregámos a nossa juventu-
de à Luta de Libertação Nacional. Acho que a única 
maneira de contribuir é, de facto, deixar aquelas ex-
periências que acho que continuam actuais, no sen-
tido de que este livro possa servir de uma espécie 
de duas janelas ao dispor dos jovens. Na primeira 
janela, o jovem abre, vê o passado e vê o presente. 
Há uma segunda janela, na porta de saída, que o jo-
vem abre e vê o caminho para frente e, de facto, tem 
que fazer muitas escolhas, porque a vida nos ensina 
uma coisa: a vida é feita de escolhas.

E na vida há duas escolhas primárias: na primei-
ra, encontrámos uma situação existente, onde esta-
mos ali, temos de estar. A outra é não aceitar aque-
las condições, mas aceitar a responsabilidade de as 
mudar, e foi isso que fizemos. A grande mensagem 
que quero trazer para a juventude é esta.

 D&F: O que espera acrescentar a Moçambi-
que, em geral, e aos jovens, em particular?

 FF: Os momentos de hoje diferem, porque o ini-
migo já é diferente, pois não é aquele que nos obriga 
a pegar em armas. E com os relatos que faço, faço 
votos para que sintam a necessidade de determinar-
mos o nosso objectivo, de definirmos com clareza 
aquilo que queremos. Principalmente, definirmos 
o verdadeiro inimigo com quem queremos lutar. 
Isso é importante. No quadro de hoje, é fácil você 
encontrar pessoas a comentarem a situação actual. 
Ora dizem que Moçambique está com 46 anos de 
independência e continua pobre, é o país que está 

Fazenda revela o “segredo” das 
lutas que derrotaram o colonialismo
Fernando Fazenda Mbeve serve-

-se da literatura para repensar 
o papel do trabalho político 
clandestino na Luta de Liber-

tação de Moçambique. É neste contex-
to que decidiu lançar a obra “Podemos 
dar a volta por cima – memórias da 
clandestinidade”, com o objectivo de 
incutir nos jovens o sentido de cida-
dania e de persistência. Recorre, para 
isso, ao exemplo dos portugueses, que, 
“quando se sentiram derrotados na 
guerra, não ficaram convencidos”.

Fernando Fazenda Mbeve – Autor do livro

LITERATURA

Texto: Albino MahumanaD&F

na cauda dos países mais pobres do mundo, etc. 
É verdade, mas isso não resolve os problemas. Há 
problemas que nos impedem de desenvolver, eu não 
acho que a existência dos problemas seja um mal. 
O mal é não lidar com os problemas ou lidar mal 
com eles.

 
Moçambique fez uma das coisas mais extraordi-

nárias do mundo
 
D&F: Apresenta, no livro, propostas de como 

lidar com os problemas?
 FF: Falo de várias coisas aqui no livro, falo inclu-

sivamente das manobras que mostram que os por-
tugueses, quando se sentiram derrotados na guerra, 
não ficaram convencidos. Juraram de pés juntos que 
iam virar a situação. Isso foi um alerta, desde o prin-
cípio, para vermos o que fazer. Hoje, até chegamos 
ao ponto de trocar insultos entre nós, como se os 
maiores culpados fôssemos nós, e aqueles que fize-
ram o que somos estão aí absorvidos. O grande ape-
lo é, de facto, procurar o sentido da pátria que paira 
dentro dos nossos jovens. O grande apelo que faço é 
que pessoas que viveram situações tenham este de-
sejo de se aproximar aos jovens, conversar com eles, 
falar com eles sobre o passado, mas no sentido de 
virar para o bem, porque a experiência que nós acu-
mulamos é uma experiência que podemos utilizar. 
Quando digo que podemos dar a volta por cima, 
é porque demos a volta por cima em várias coisas 
que aconteceram. E porquê não pegar nisso como 
ritual? Uma das coisas mais essenciais que devia or-

gulhar Moçambique é que fizemos uma das coisas 
mais extraordinárias do mundo.

 D&F: O que fizeram?
 FF: Quando decidimos que o colono tinha que 

sair de Moçambique, juntámo-nos e em 10 anos ex-
pulsamos o colono, esta é a prova máxima de que, 
afinal, quando a gente quer as coisas, pode fazer. 
Porque não o fazemos?

 
Jovens de hoje são iguais aos do passado

 
D&F: Relata também episódios mais pessoais 

aqui?
R: Sim. Neste livro, eu relato os quadrantes de 

que eu participei para a libertação deste país. Mas 
depois da libertação do país, eu vivi o desencadea-
mento das consequências daquilo tudo que os jo-
vens de 25 de Setembro fizeram. Eu tenho outras 
leituras, e penso que estas leituras de hoje devem 
conduzir-nos à resolução dos problemas de hoje e 
abrirem-nos um futuro melhor.

 D&F: Qual é a diferença entre os jovens de 25 
de Setembro e os jovens de hoje?

 FF: Eu penso que não há diferença nenhuma. Os 
jovens de ontem tiveram as lideranças que tiveram, 
e logo de princípio mostraram-lhes o melhor cami-
nho, de uma forma tão clara, tão evidente. Os jovens 
abraçaram a causa. Aqui o que eu estou a dizer é 
que aqueles que conhecem melhor o passado devem 
encetar um diálogo permanente e objectivo com os 
jovens, para esta compreensão, porque os jovens de 
hoje são iguais aos jovens do passado.
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INTERNACIONAL
G o v e r n o  a d m i t e 
envolvimento de rebeldes 
de Casamança

O Governo da Guiné-
Bissau admitiu este sábado 
(05.02), o envolvimento de 
rebeldes de Casamança e 
de "certas personalidades" 
no ataque perpetrado terça-
feira (01.02), contra o Palácio 
do Governo, em Bissau.

   O porta-voz do Governo 
e ministro do Turismo, 
Fernando Vaz, disse que o 
"bárbaro atentado" foi feito 
por um "grupo de militares 
e paramilitares" e que visava 
"a decapitação do Estado 
guineense, com recurso 
a pessoas envolvidas no 
narcotráfico e contratação 
de mercenários, rebeldes de 
Casamança".

Fernando Vaz deu uma 
conferência de imprensa 
antecedida da leitura de 
comunicado aos jornalistas 
no Ministério do Turismo, 
situado no Palácio do 
Governo, em Bissau, onde 
a segurança está a ser 
garantida pelos comandos.

Provas irrefutáveis

Segundo Vaz, as "provas 
recolhidas pela Comissão 
de Inquérito" e que vão ser 
entregues ao Ministério 

"demonstrarão que são 
bastantes e irrefutáveis".

"Os indícios de 
participação de pessoas 
com ligações ao narcotráfico 
(...) são baseados em fatos 
reais, exaustivamente 
documentados. Existem 
imagens e outras provas 
materiais que a seu tempo, 
sem perturbação do 
inquérito, serão trazidas a 
público para a avaliação de 
todos", afirmou o porta-voz 
do Governo guineense.

Por outro lado, o também 
Ministro do Turismo salienta 
que "as ligações dos autores 
materiais do atentado 
a certas personalidades 
também estão 
objetivamente sustentadas 
por provas contundentes e 
irrefutáveis”.

"O planeamento da 
operação terrorista, o 
'modus operandi' e os 
objetivos preconizados, 
dos quais o grupo terrorista 
atacante estava incumbido, 
estão a ser relatados pelos 
próprios intervenientes, 
que já se encontram sob 
custódia das autoridades 
e têm suporte em provas 
recolhidas", garantiu 
Fernando Vaz. DW

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

“Gambetar” a Circular?

Saiu frustrada a tentativa de se 
“gambetar" a Circular por conta 
das portagens ali fixadas. Bem 
que tentou o parceiro-mor dos 
“doadores", mas no fim levou 
mesmo um valente pé na bunda 
do Tribunal Administrativo. 
Pois é, podemos até dizer que 
há muito populismo à volta 
desta discussão. Uns defendem 
que uma coisa é dizer que não 
deve haver portagens, outros 
discutem os pontos em que 
elas devem estar de forma a 
não sufocar os automobilistas. 
Outros entendem que dizer 
que não deve haver portagem 
é populismo e um discurso para 
agradar as redes sociais. Estes 
são os que dizem que "está ali 
a autoestrada, está ali com a 
portagem há décadas, quem não 
quer passar pela portagem dá a 
volta ao nó da Machava, idem para 
quem vai a Matola, Marracuene, 
Zimpeto, há formas de chegar a 
esses bairros sem que se use a 
circular”. Passar a ideia de que 
quem se fizer à estrada pagará 
em todas portagens instaladas 
não espelha a verdade. O que 
se deve pedir é maior rigor no 
uso desse valor, que realmente 
sirva para melhorar as vias de 
acesso, até porque elas foram 
instaladas em todos os pontos 
que dividem as províncias. Que 
se melhore aquele que é um dos 
maiores transtornos de qualquer 
viajante interprovincial: o troço 
Save-Inchope. Que se melhore o 
troço Rio Lúrio-Pemba. Sejamos 
fiscais das acções do governo 
e não negacionistas no sentido 
de, por tudo e por nada, sairmos 
a espumar. Garganta Funda 
prefere ficar a pipocar antes que 
a garganta lhe seque e defende 
que o Estado também não pode 
esquecer o contrato social que 
tem com o cidadão, daí que há 
necessidade de que essas vias 
alternativas estejam disponíveis 
e melhoradas para o uso daqueles 
que não têm os 40 paus.

Terroristas às voltas

Dizem que os terroristas que se 
vão tentando instalar em Niassa 
procuram agora regressar a Cabo 
Delgado. Para Garganta, faz todo 
sentido esse comportamento. Se 
em Cabo Delgado os terroristas 
conseguiram, através da religião, 
se infiltrar nas populações que 
habitam as zonas costeiras, com 
destaque para Mocímboa da 
Praia e Macomia, em Niassa já 
não existe este escudo da religião 
e muito menos apoio vindo 
da população, o que os torna 
muito visíveis. Solução? Melhor 
voltar para onde conseguem 
se infiltrar, onde conseguem se 
comportar como “população” e 
ludibriar as autoridades. Aqui 
Garganta não tem dúvidas: a 
vigilância da população é a chave 
para acabar com este mal. Se os 
malfeitores chegarem a um local 
e não receberem protecção de 
populares, irão sair de mansinho, 
e Garganta tem a certeza que em 
Niassa e em outras províncias de 
Moçambique não há espaço de 
manobra para esses bandidos.

50 anos da elevação da Matola à 
cidade

Comemorou-se na semana 
finda os 50 anos de elevação da 
Matola à categoria de cidade. Sim, 
estamos a falar de meio século. 
As festividades decorreram num 
ambiente divergente em termos 
de opinião, com uma ala política 
a defender que a edilidade está 
entregue em boas mãos para 
a sua governação, e a outra a 
considerar o contrário.

Todos esses são interessados 
pelo protagonismo político. O 
povo é que sabe de verdade 
que ainda está muito longe 
de se considerar feliz com as 
realizações governativas, o 
que remete a uma verdadeira 
nostalgia. Pena que ninguém 
pode adiar a morte ou invalidá-
la, pois, se isso fosse possível, 
Carlos Tembe estaria de volta.

TENTATIVA DE GOLPE NA GUINÉ-BIS-
SAU


