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O mundo está assombroso já há lar-
gas décadas, mas esse facto terá ficado 
mais evidente na última semana, com o 
anúncio, por parte do presidente russo, 
Vladimir Putin, daquilo a que designou 
“operação militar especial” para “desmi-
litarizar” e “desnazificar” a Ucrânia.

No mesmo dia (quinta-feira, 24 de Fe-
vereiro), o Exército russo entrou no ter-
ritório vizinho, através de três frentes: 
a própria Rússia, o território anexado 
da Crimeia e a Bielorússia, um impor-
tante parceiro estratégico do regime 
de Putin. À Ucrânia chegaram também 
mensagens de solidariedade oriundas 
de todos os quadrantes, assim como de 
condenação à violenta acção da Rússia.

O mundo ocidental não se ficou por 
aí. Pôs-se logo a impor uma série de 
sanções económicas aos invasores, a 
quem chama de imperialistas, expan-
sionistas, entre outros adjectivos. Casti-
gados estão o presidente Putin, alguns 
membros do seu governo, com desta-
que para o ministro dos Negócios Es-
trangeiros, Sergei Lavrov, instituições 
bancárias e até alguns dos cidadãos 
mais ricos daquele país – os chamados 
oligarcas.

A guerra é um acto condenável, a to-
dos os títulos. Esta é a nossa posição. 
Partindo dela, consideramos inteira-
mente justa a onda de condenações 
dos grandes líderes mundiais, assim 
como as sanções que pesam agora so-
bre a economia russa, apesar de se sa-
ber que, tal como a guerra, prejudica-
rão mais a inocentes do que aos autores 
deste acto macabro.

Esclarecida a nossa posição em rela-
ção ao acto em si, desejamos levantar 
aqui uma questão que põe a nu as fra-

direito internacional perpetradas pe-
los EUA e pelos seus acólitos do mun-
do ocidental, com os quais forma uma 
coligação sanguinária conhecida como 
Organização do Tratado Atlântico Norte 
(NATO, na sigla inglesa).

Em cada um desses momentos, os 
EUA passaram por entre os pingos da 
chuva, incólumes. A chamada comu-
nidade internacional esqueceu-se do 
direito internacional, da soberania ter-
ritorial e dos direitos humanos. Não há 
memória de ter havido imposição de 
duras sanções económicas aos invaso-
res. Hoje, até a participação em eventos 
desportivos é recusada a clubes russos, 
que, até onde se sabe, são privados e 
não pertencem ao governo de Putin.

Não nos lembramos de ver os EUA 
sendo banidos de provas de basquete-
bol, muito menos de ver clubes ingle-
ses, franceses e alemães perderem o di-
reito de disputar a Liga dos Campeões 
Europeus. Uma vez mais, fica demons-
trado que só o pensamento ocidental 
é válido, o que dá força à ideia de que 
“vivemos num mundo no qual só há um 
mestre e um soberano”, frase assertiva 
de Putin, proferida em 2007.

O que o ocidente nos ensina é que há 
povos mais importantes que outros, há 
soberanias que não merecem ser res-
peitadas e que o direito internacional 
não é aplicável a todos. A guerra, na 
perspectiva ocidental, só é má e con-
denável quando movida por elementos 
estranhos à NATO. Quando os autores 
são eles, até é uma bênção. Alguns des-
ses países, que hoje acusam a Rússia 
de imperialismo, possuem, ainda hoje, 
territórios longe das suas fronteiras. É o 
cume da hipocrisia.

gilidades da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que se acha inequivoca-
mente capturada pelos países do mun-
do ocidental. Nem é necessário grande 
esforço para perceber essa realidade, 
bastando apenas olhar para a sua ac-
tuação em certos momentos importan-
tes da história.

Em 2001, os Estados Unidos da Amé-
rica (EUA) invadiram o Afeganistão, ale-
gadamente para combater células ter-
roristas do Al Qaeda, grupo responsável 
pelos atentados de 11 de Setembro do 
mesmo ano. Permaneceram lá por duas 
décadas, tendo se retirado no ano pas-
sado, por decisão do presidente Joe Bi-
den.  Deixaram armas como herança.

Em 2003, o mesmo país invadiu o 
Iraque e ocupou o território, alegando 
que aquele Estado era detentor de um 
arsenal de armas químicas que amea-
çavam a paz mundial. Matou milhares 
de pessoas, incluindo o próprio presi-
dente da altura, Saddam Hussein, por 
enforcamento.

O mesmo actor voltaria, em 2011, a 
imiscuir-se num território soberano, 
desta feita na Líbia, do Coronel Muam-
mar Khadafi. Esta incursão ilegítima 
também culminou com o fuzilamento 
do presidente, num espectáculo de-
gradante que foi bastante disseminado 
pelo mundo, através da televisão e da 
Internet. Também aqui deixou um ras-
tro de destruição, terra regada de san-
gue de gente inocente, mas ainda abriu 
espaço para o nascimento de várias cé-
lulas terroristas, para além de ter rein-
troduzido o termo pobreza no dicioná-
rio líbio.

São apenas alguns dos exemplos das 
violações da soberania das nações e do 
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Moçambique “estremece” por todos 
os lados

A CRÍTICA SITUAÇÃO DE SEGURANÇA NO PAÍS

Moçambique anda ciclicamente 
em volto em conflitos de or-
dem militar, sendo o terroris-
mo que assola as províncias de 

Cabo Delgado e Niassa o maior dos últimos 
anos, o que levou o Governo a solicitar in-
tervenção militar externa, nomeadamente 
do Ruanda e da Força em Estado de Aler-
ta da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC). Esse fenómeno 
dá mostras claras de que o país está numa 
situação crítica em termos de segurança, 
mas há mais sinais preocupantes que de-
mandam atenção do Estado, sendo que o 
último deles chegou na última semana: o 
ataque informático a websites de institui-
ções governamentais, num país que tam-
bém enfrenta raptos. Moçambique treme 
por todos os lados e a sensação de insegu-
rança é permanente.

Na última semana, o país foi alvo de um ataque ci-
bernético que deitou abaixo vários sites de instituições 
governamentais, expondo as fragilidades do Governo e 
do Estado nesse domínio. Na perspectiva de Celestino 
Joanguete, especialista em mídias digitais, tal demons-
tra que qualquer um pode ter acesso aos websites e dar-
-lhes a utilidade que quiser.

Em causa está, de acordo com a fonte, o facto de o 
Governo moçambicano ter optado por “tecnologias ba-
ratas”, com cada instituição a hospedar as páginas onde 
achou conveniente, grosso modo fora do país. Para o 
também professor universitário, isso equivale a dar o 
ouro ao bandido.

“Alguns foram colocar a hospedagem nos EUA, África 

do Sul, sendo que são hospedagens de assuntos inter-
nos e isso representa muita fragilidade. Hospedar uma 
página web, por exemplo, num provedor americano 
significa entregar a informação a esse provedor, e não 
sabemos qual a utilização que pode dar a essas informa-
ções”, alerta.

Questionado sobre a razão da escolha de Moçambi-
que como alvo, Joanguete explicou que a mesma deriva 
das notícias sobre descobertas de enormes riquezas no 
país, com o gás à cabeça, o que terá levado os piratas 
informáticos a pensarem que o Estado possui muito di-
nheiro. Defende, no entanto, que o ataque em causa foi 
levado a cabo por amadores, e baseia a sua tese no esti-
lo negocial. Faz notar que profissionais negociam direc-
tamente com as instituições, exigindo elevadas somas 
de dinheiro ou apresentando-se como solução para for-
necer serviços de segurança ao Estado, o que desta vez 
não se verificou.

 
Salvos pela fraca digitalização

Apesar do ataque que incidiu sobre dezenas de pá-
ginas web, incluindo do Ministério da Defesa Nacional, 
Celestino Joanguete assegura que uma eventual retira-
da de informações por parte dos piratas, também co-
nhecidos popularmente como hackers, não representa 
qualquer perigo, uma vez que o Estado não dispõe de 
informação muito confidencial nas mesmas páginas.

 “Ainda não transitamos da informação analógica 
para digital, ainda continuamos a guardar as informa-
ções em formato de papel, daí que não há cultura de di-
gitalização da informação, assim sendo, os hackers não 
podem proclamar que têm muita informação, pois não 
a têm”, tranquiliza a fonte, para quem o único caso preo-
cupante é o do Instituto dos Transportes Rodoviários 
(INATRO), por ter uma base de dados “robusta”.

De resto, é na base de dados que reside o alvo dos 
hackers, e não no website como tal, esclarece o também 
professor universitário, que entende ser urgente que 
Moçambique invista na formação de especialistas em 
cibersegurança.

Seguranca: um dos grandes desafios do Governo

Celestino Joanguete dá aulas na ECA-UEM

Texto: Amad Canda e Hélio 
CarlosD&F
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O “elefante branco” de Maluana

O Governo de Moçambique criou o Parque de Ciên-
cia e Tecnologias, localizado no posto administrativo de 
Maluana, no distrito da Manhiça, província de Maputo. 
A infra-estrutura conta com laboratórios de especiali-
dade nas áreas de redes, servidores e desenvolvimento 
de aplicações, espaço para hospedagem de empresas e 
base tecnológica, para além de salas de conferências e 
escritórios.

Ainda assim, não está a cumprir com os seus propó-
sitos, o que a torna um “elefante branco”, diz Celestino 
Joanguete. “Temos um monstro gigante que não provê 
nem correio electrónico, nem serviços de Internet, nem 
de dados ao Governo”, diz a fonte, acrescentando que 
se o “parque estivesse a funcionar, não haveria alarmis-
mo depois do ataque” da última segunda-feira, 21 de 
Fevereiro.

Para além da inércia do Parque de Ciência e Tecnolo-
gia, há também o problema da ausência de legislação 
específica sobre o crime cibernético. Actualmente, e se-
gundo a nossa fonte, o país baseia-se apenas na Lei das 
Transacções Electrónicas, que diz ser “genérica”.

Rede de raptos cresce a olhos vistos

Só no mês de Fevereiro do presente ano, há registo 
de dois casos de raptos, sendo que as contas referentes 
ao período que vai de Janeiro a esta parte apontam para 
a ocorrência de cinco casos desse tipo legal de crime. 
Na prática, 2022 começa como terminou 2021, altura em 
que chegou a haver dois raptos separados em apenas 
uma hora – foi no dia 07 de Outubro, na cidade de Ma-
puto, – facto até então inédito.

Nos últimos anos, a escalada é evidente, como reve-
lam os informes anuais da Procuradora-Geral da Repú-
blica (PGR), Beatriz Buchili. Na sua última presença na 
Assembleia da República, a magistrada deu nota do 
registo de 18 casos de raptos em 2020, mais três do que 
em 2019, o que representa um incremento de 20%.

Já em 2018, foram 14 os processos registados, contra 
18 no ano anterior, ou seja, de 2017 até 2020, a PGR re-
gistou um total de 65 processos de raptos, um número 
absolutamente assustador, mas que, ainda assim, pode 
estar aquém da realidade, tendo em conta que alguns 
escapam à contabilidade das autoridades.

Mesma táctica, mesmos palcos e mesmos alvos
O modus operandi dos raptores segue sendo o mes-

mo. Interpelam os seus alvos, cujas rotinas e situação 
financeira são minuciosamente analisadas, na via públi-
ca, e neutralizam-nos, levando-os para cativeiros. Gran-
de parte desses raptos acontecem à luz do dia e até nas 
“barbas” da Polícia, como é o caso da incursão levada a 
cabo pelos criminosos no dia 12 de Fevereiro, a escassos 
metros da 1ª Esquadra da PRM, na cidade de Maputo.

O “à vontade” com que actuam talvez encontre ex-
plicação no facto de alguns agentes da polícia, concre-
tamente do Serviço Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC), estarem envolvidos nestas práticas, como re-
conhece a própria PGR.

“... O crime de rapto enquadra-se na criminalidade 
organizada, que tendencialmente se infiltra nas institui-
ções da administração da justiça e outras, que intervêm 
na sua prevenção e combate, para assegurar a sua impu-
nidade”, lê-se no último informe da PGR.

 Também os alvos permanecem os mesmos, nomea-
damente agentes económicos, e as grandes cidades 
têm sido os principais palcos. Em 2020, por exemplo, e 
conforme dados da PGR, a cidade de Maputo registou 
sete casos, seguida de Sofala (onde se destaca a cidade 
da Beira), com cinco, Manica com três, Maputo Província 
com dois e Gaza com um caso.

Sensação de impunidade

Grosso modo, as vítimas dos raptos só são libertadas 
depois de efectuarem o pagamento de avultadas somas 
que lhes são cobradas, e não por acção da Polícia. Poucos 
são os casos em que a Polícia chegou aos cativeiros e le-

Porosidade das fronteiras contribuiu para o crescimento do terrorismo

vou os malfeitores à barra do Tribunal, e quando logrou 
fazê-lo, nunca os mandantes foram encontrados, ou seja, 
os autores morais, descritos em alguns círculos como 
sendo poderosos, escapam sempre.

Neste registo, cresce a sensação de impunidade e 
insegurança, levando a que vários empresários aban-
donem o país e retirem seus investimentos, com graves 
consequências para a economia. A PGR justifica as difi-
culdades de pôr cobro à situação com a “sofisticação do 
modus operandi dos criminosos” e com o facto de os 
pagamentos serem feitos “através de transacções fora do 
país”.

As autoridades falam da necessidade de expurgar 
os infiltrados nas instituições policiais e de justiça, bem 
como da necessidade de equipar devidamente o SERNIC, 
mas os anos passam sem que haja resultados palpáveis.

Da porosidade das fronteiras à venda de 
documentos

Com uma extensão territorial de aproximadamente 
801 mil quilómetros, a fronteira terrestre de Moçambi-
que tem cerca de 4.330 km, sendo delimitada ao norte 
com a Tanzânia, ao ocidente com o Malawi, a Zâmbia, o 
Zimbabwe, a África do Sul (província do Transval) e o Rei-
no da Suazilândia e ao sul com a África do Sul (província 
do Natal).

O país não dispõe de recursos financeiros nem huma-
nos suficientes para controlar toda a fronteira, tornando-
-se, dessa forma, vulnerável à imigração ilegal, o que, de 
resto, é comum em todo o continente africano. A situação 
é bem pior nas fronteiras pluviais, lacustres e, sobretudo, 
marítimas, num país cuja costa roça os 3000 quilómetros.

Sem sistemas sofisticados de controlo deste tipo de 
fronteiras, mas também do espaço aéreo, Moçambique 
tem dificuldades para travar a entrada ilegal de cidadãos 
estrangeiros, que, uma vez no país, beneficiam-se das 
enormes facilidades de obtenção fraudulenta de docu-
mentos como passaporte e bilhete de identidade, pas-
sando à residir quase que sem nenhum controlo.

A situação é tida por especialistas em segurança 
como potencialmente perigosa, porquanto não lhes são 
conhecidas as intenções. Estas facilidades, potenciadas 
pela corrupção de alguns agentes dos Serviços de Mi-

gração, é tida, aliás, como tendo sido determinante para 
a instalação dos líderes dos terroristas que actuam em 
Cabo Delgado desde 2017.

Não raras vezes, alguns destes imigrantes ilegais en-
volvem-se em práticas ilícitas até fora de Moçambique, 
porém, usando passaporte moçambicano, isto de forma 
a  beneficiarem-se do “prestígio” de que goza o cidadão 
nacional, segundo explicou o Serviço Nacional de Migra-
ção, em 2018.

O caso mais célebre é o de Fuminho, traficante bra-
sileiro detido em 2020. Número dois na liderança do 
Primeiro Comando da Capital, grupo de São Paulo que 
comanda o tráfico na América Latina, Fuminho estava fo-
ragido há 21 anos e, alegadamente, pretendia controlar 
o tráfico de drogas e armas no sul de África, noticiou a 
Imprensa brasileira.

 
Défice de policiamento deixa cidadãos ao “Deus 

dará”

Outro aspecto que preocupa é o défice de polícias 
para manter a ordem e segurança pública, e, consequen-
temente, de esquadras e postos policiais, ao qual se adi-
cionam problemas de carácter logístico.

Em consequência, são muitas as regiões desprote-
gidas, sendo, por isso, terreno fértil para os malfeitores. 
Essa realidade é verificável nos bairros de expansão ao 
redor da cidade de Maputo, com tendência a piorar em 
outras províncias. Como corolário desse facto, milhares 
de moçambicanos não beneficiam da segurança, que é 
o papel primeiro de um Estado.

Há igualmente esquadras nas quais se tornou dema-
siado arriscado trabalhar, precisamente pelo défice de 
efectivo. A 25 de Janeiro, lembre-se, o Dossiers & Factos 
reportou no seu website a invasão do Posto Policial do 
Bairro Patrice Lumumba, em Xai-Xai, Gaza, por dois ci-
dadãos, que fizeram reféns duas agentes que se encon-
travam no local – a oficial de permanência e sua adjunta 
–, tendo de seguida se apoderado de armas de fogo da 
Polícia.

Para fontes do Dossiers & Factos, as situações aqui ar-
roladas mostram que há muito caminho por percorrer no 
campo da segurança, e por isso revelam ser urgente um 
investimento no sector. 
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Ossufo Momade condena invasão 
russa à Ucrânia

ANTECIPANDO-SE A NYUSI

Juntando-se às vozes de quase todo o 
mundo, o presidente da Resistência 
Nacional Moçambicana (RENAMO), 
Ossufo Momade, condena a ofensiva 

militar lançada pela Rússia na Ucrânia, clas-
sificando-a de “inconcebível” e “lamentável”. 
O líder da “perdiz” mostra-se solidário para 
com a Ucrânia e pede “bom senso” às partes.

Em “mensagem de solidariedade ao povo ucraniano”, 
Ossufo Momade diz estar a acompanhar, à semelhança 
do partido que lidera, com “imensa preocupação” as 
ofensivas militares da Rússia em território ucraniano, que 
tiveram início na madrugada da última quinta-feira, 24 de 
Fevereiro, instantes depois de devidamente anunciadas 
ao mundo pelo presidente Vladimir Putin.

Diz ser “inconcebível e lamentável” que, em pleno sé-
culo XXI, e volvidos mais de 30 anos após o fim da guerra 
fria, o mundo esteja a testemunhar “uma guerra de inva-
são a um outro Estado”. A Momade e à Renamo, que afir-
mam ser pela paz em Moçambique e no mundo inteiro, 
nem interessam as motivações do conflito, mas sim as 
mortes, a violação dos direitos humanos, do direito inter-
nacional, a destruição de infra-estruturas e a soberania de 
uma nação.

O líder do segundo maior partido moçambicano ape-
la, por isso, ao “bom senso” e à retirada “incondicional” 
das tropas russas da Ucrânia, para que retomem “as nego-
ciações conducentes a uma solução diplomática, toman-
do como base os Acordos de Minsk”.

“Para nós, a Renamo, e para mim próprio, na quali-
dade de presidente do partido, o caminho do diálogo e 
da diplomacia é o único aconselhável para aproximar as 
diferenças e encontrar soluções para se evitar quaisquer 

conflitos. O mundo não mais merece guerras”, lê-se na 
mensagem de Momade, que entretanto defende o direi-
to de cada Estado esco-
lher os seus aliados sem 
interferência externa, 
“sobretudo quando essa 
aliança não põe em cau-
sa a segurança nacional 
e mundial”.

Nyusi em cima do 
muro?

A Renamo tornou-
-se a primeira instituição 
política de Moçambi-
que a emitir um pro-
nunciamento sobre a 
guerra entre a Rússia e 
a Ucrânia, assumindo 
uma posição clara. Pelo 
menos até ao dia do fe-
cho desta edição (sába-
do), não era conhecida 
a posição dos restantes 
partidos nem do Estado 
moçambicano.

O Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
mantém-se num silêncio 
tumular sobre esta maté-
ria, à semelhança da As-
sembleia da República, 
o que pode sugerir uma 
posição neutral, even-
tualmente por receios 
de comprometer as rela-
ções bilaterais quer com 
a Rússia, quer com os 
países ocidentais.

Ossufo Momade, presidente da Renamo

Texto: Amad CandaD&F

Anúncio publicitário

A atitude silenciosa de Moçambique é consentânea 
com a adoptada quase que pela generalidade das nações 
africanas. É certo que a União Africana pronunciou-se, 
no dia 24 de Fevereiro, pedindo o cessar-fogo imedia-
to e o respeito pela integridade territorial da Ucrânia, 
mas essa posição não foi precedida de consulta aos 
Estados-membros.

Na Ucrânia, os combates intensificam-se a cada dia e 
há já centenas de mortes e milhares de pessoas que ten-
tam fugir do país.
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Anibalzinho: duas décadas na prisão
UMA VIDA NA CADEIA

Aníbal dos Santos Júnior comple-
ta hoje, 28 de Fevereiro de 2022, 
duas décadas de reclusão, marca-
dos maioritariamente por tortura 

psicológica e falta de esperança. Recorde-
-se que Anibalzinho, como é popularmen-
te conhecido, foi detido no dia 25 de Fe-
vereiro de 2001, na vizinha Swazilândia, 
actualmente conhecido como Eswatine, 
em conexão com o assassinato do jorna-
lista Carlos Cardoso. Aníbal dos Santos 
Júnior completa hoje, 28 de Fevereiro de 
2022, duas décadas de reclusão, marcados 
maioritariamente por tortura psicológica e 
falta de esperança. Recorde-se que Anibal-
zinho, como é popularmente conhecido, 
foi detido no dia 25 de Fevereiro de 2001, 
na vizinha Swazilândia, actualmente co-
nhecido como Eswatine, em conexão com 
o assassinato do jornalista Carlos Cardoso.

Depois de várias investigações feitas, na altura, 
pela Polícia de Investigação Criminal (PIC), actual 
Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), 

viria a ser acusado pelo Ministério Público (MP) de 
co-autoria moral do crime de assassinato do jornalis-
ta moçambicano Carlos Cardoso, acusação essa que 
viria a ser confirmada pela X Secção do Tribunal Judi-
cial da Cidade de Maputo, que o julgou e  condenou 
a uma pena de 28 anos e três meses de prisão.

Pela mesma acusação, seria novamente julgado 
depois de ter sido recapturado em Toronto, no Ca-
nadá, tendo sido condenado a 30 anos de prisão 
efectiva. O primeiro julgamento foi conduzido pelo 
Juiz Augusto Paulino, enquanto o segundo coube a 
Dimas Marroa.

 
20 anos de regeneração ou de cadeados?

Profissionais no Dossiers & Factos têm vindo a 
acompanhar a vida e a situação prisional de Aní-
bal dos Santos Júnior nos vários estabelecimentos 
penitenciários por onde passou, nomeadamente 
Estabelecimento Penitenciário Especial de Máxima 
Segurança da Machava (B.O), Comando da Polícia da 
República de Moçambique (PRM) ao nível da cidade 
de Maputo e Estabelecimento Penitenciário Preven-
tivo da Cidade de Maputo (Cadeia Civil), onde se en-
contra actualmente.

O referido acompanhamento permitiu constatar 
que não se notou, ao longo de todo esse período, 
nenhuma acção para a regeneração daquele cida-

dão, sendo que na maior parte do tempo foi consi-
derado “recluso perigoso”, devido às suas “célebres” 
evasões.

A primeira evasão ocorreu no dia 1 de Setembro 
de 2002. Um ano e meio depois, seria capturado na 
África do Sul, tendo tido a cela do Comando da PRM 
na capital como destino, o que não impediu que se 
escapulisse novamente, desta feita em 9 de Maio de 
2004, tendo sido recapturado em território canaden-
se, apenas 15 dias depois. A última das três evasões 
só voltaria a acontecer passados quatro anos, em 
2008, tendo sido apanhado no mesmo ano, nova-
mente na África do Sul.

O estatuto de “recluso perigoso” levou a que 
passasse grande parte do período de reclusão em 
cela individual e disciplinar, sem sequer assistência 
psicológica.

O Estado moçambicano decidiu, para se confor-
mar com os direitos humanos, encerrar as celas do 
Comando da PRM da Cidade de Maputo, para onde 
reclusos considerados perigosos ou de difícil cor-
recção eram transferidos. Foi assim que Aníbal dos 
Santos Júnior foi devolvido para a B.O, no dia 15 de 
Dezembro de 2018. Curiosamente, foi na temível B.O 
que a vida lhe foi branda, dado que viria a ter direi-
to a banho solar e, posteriormente, o privilégio de 
exercer a profissão de mecânico, acto que era visto e 
considerado como positivo para a sua regeneração.

Só que, depois deste sinal de regeneração autori-
zado pelo sistema prisional, Aníbal dos Santos Júnior 
foi novamente transferido para a Cadeia Civil, onde 
deixou de exercer as actividades que levava a cabo 
na B.O. Entendidos da matéria questionam, a partir 
deste e de outros exemplos, as políticas para a rege-
neração de cidadãos envolvidos em delitos criminais 
e condenados a penas maiores.

Na história das prisões

Com passaportes moçambicano e português, 
Aníbal dos Santos Júnior entra para a história das pri-
sões em Moçambique, uma vez que não há registo 
de nenhum outro cidadão que tenha estado 20 anos 
preso. Há-de ser o único, pese embora as já referidas 
evasões, e eventualmente terá sido objecto de estu-
do de magistrados que eram adolescentes aquando 
da sua detenção.

A sua saga é ainda mais interessante porque ti-
nha co-réus, também julgados e condenados, mas 
que se beneficiaram de liberdade condicional, após 
o cumprimento da metade da pena. 20 anos depois, 
não se sabe ao certo se Anibalzinho poderá tam-
bém se beneficiar ou não da almejada liberdade 
condicional.

Na altura do julgamento, o “dossier Anibal dos 
Santos Junior”até teve um condão político, não se 
percebendo, no entanto, se a sua não libertação tem 
a ver com aspectos políticos ou apenas se deve às 
evasões que protagonizou. Este questionamento re-
sulta do facto de, nas prisões moçambicanas, existi-
rem inúmeros casos de cidadãos condenados à pena 
maior, e que tendo se evadido e recapturados, não 
perderam, ainda assim, o direito à liberdade condi-
cional, num país onde impera a máxima segundo a 
qual a liberdade é a regra e a prisão uma excepção.Anibalzinho foi por três vezes o homem mais procurado do país

Texto: Serôdio TowoD&F
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Não há melhor forma de perder uma batalha senão 
por sentir-se derrotado antes de gotejar o último suor. 
O impacto que muitas vezes as coisas da vida têm, o 
sucesso, o amor, o apogeu dos nossos planos, surge da 
capacidade que cada um tem de acreditar na possibi-
lidade de inovar. Então, se consegues te imaginar no 
impossível, no climax dos teus sonhos, saberás identi-
ficar quando chegar a hora de receberes o teu cântico 
de felicidade, como um soldado que vitorioso volta da 
guerra e, pela felicidade, olha para sua esposa e diz “Te 
amo”.

É importante perceber que a magia das coisas é vi-
vida quando de dentro de nós libertamos aquele ser 
sedento de vitória e um pouco do bolo do sucesso.  

Muitos sentem-se derrotados antes mesmo de irem 
a luta, a batalha. A derrota torna-se, nesse momento, 
tão real quanto a sua incapacidade de convencer as 
pessoas que podes ser diferente. E quando te sentires 
derrotado, facilmente chegará uma fase em que dirás: 
“Esta não é a minha fase de vencer” ou “Se não venci 
é porque não é a minha vez, então vou ser paciente”. 
É importante perceber que as oportunidades de se ser 
vencedor são definidas por cada um, porque ser pa-
ciente não significa aceitar ser dorrotado. Se for para 
ser paciente, que seja definindo o teu próximo passo. 

Pensas que a vida é complicada e faz-te ter vontade 
de sumir? Então mude-a. Faça dela algo incrível e sur-
preendas pessoas com o simples, mostre que há ale-
gria no que pensam ser fútil. Mas lembre-se que nessa 
caminhada nunca seguirás sozinho. Seja importante 
no meio das pessoas com quem vives, não seja mais 
um amigo, seja aquele sem o qual teus amigos não po-
deriam viver: crie tua marca no meio das amizades, a 
marca da diferença, e perceba que não és um caso a 
parte.

Muitas vezes perdemos facilmente o foco porque 
as coisas (que nos fragilizam) acontecem ao mesmo 
tempo. Ora não temos dinheiro para pagar o aluguer, 
passamos a noite sem jantar, até mesmo ficamos sem 
dinheiro para pagar o chapa (ónibus). Todas estas di-
ficuldades por vezes aparecem para nos testar, fazer 
de nós puros gladiadores que não choram pelo leite 
que ainda está no copo. Essas fases duras surgem para 
fortificar o nosso elo mais fraco e deixar-nos maduros 

para seguir em frente.
Às vezes, quando nos encontramos deprimidos e 

sem chão, recorremos a igreja para orar, para pedirmos 
que do céu caiam luxúrias ou empregos, mas as coi-
sas não acontecem facilmente, assim como não exis-
tem ocasionalidade, pois nós é que fazemos as coisas 
acontecerem. Aliás, muitos não percebem o sentido de 
rezar, pois o fazem quando se encontram deprimidos 
ou em desespero à procura de algo.

As preces, nalgumas vezes, não são feitas para coi-
sas imediatas ou “materiais”, por isso algumas vezes 
saímos da igreja como entramos, porque esperamos 
algo a mais. Na verdade, a oração nem sempre vai te 
dar o que pediste, mas vai dar-te o que tu precisas para 
seguir em frente e alcançar, com força e vontade, a tua 
felicidade.

Não há vida sem desafios, pois as preocupações do 
mundo são como as folhas secas que caëm da árvore: 
varemos-as todos dias. E nessa tarefa de varrer, cada 
um faz a sua maneira. Então se quiser a tua casa limpa, 
terás que varrer com calma e atenção para não deixar 
nenhuma folha para trás.

A tua vez de vencer vai chegar, disso não duvides, 
mas uma coisa é certa: esteja pronto para novos pen-
samentos, fique a espera de todas dificuldades, saiba 
superar o medo de ser derrotado, perceba que cada dia 
que acordas é uma nova oportunidade para o teu su-
cesso. Você pode vencer, porque você nasceu vencedor. 
Somos todos vencedores quando ganhamos a vida.

Quem disse que estás numa fila e que deves espe-
rar os outros serem felizes? Você pode definir o melhor 
momento da tua felicidade. Então, saiba exaltar em voz 
alta para que todos te escutem e diga: se estou aqui, não 
vou cair sem lutar. Porque é isso que fazem os fortes, é 
isso que te vai tornar tu mesmo e um arquicteto da tua 
própria vitória.

Os teus sonhos podem ser difíceis de concretizar, 
mas eles serão possíveis se você acreditar neles. Queres 
ser piloto? Não há aviões no teu país? Então comece 
pelo que existe. Seja carpinteiro, machambeiro ou elec-
tricista, mas nunca esqueça o teu maior objectivo na 
vida: ser piloto!

Às vezes é bem dificil acreditar que se pode mudar 
as nossas vidas por causa de muitas quedas e momen-

tos de incertezas. Vais dormir comendo pão sem nada, 
vais dormir comendo arroz cru, vais dormir sem ter 
algo de comer enquanto escutas teu estômago roncan-
do. Mas não pense nisso como o fim do teu caminho. 
Não pense que isso é o fim do teu caminho ao sucesso. 
Não reclame somente porque não tiveste o teu prato 
predilecto. Não te curves ao desespero enquanto per-
gunta porquê Deus está a ser injusto contigo. Sejas tu 
mesmo justo contigo.

Sempre que acordares, cultive um novo desafio do 
dia. Pense no que queres investir, defina no que queres 
e onde queres crescer. Não pense que pessoas vão se 
juntar sempre às tuas ideias. Muitas vezes vais come-
çar sozinho, mas isso não te pode prender ao medo de 
cresccer. Acorde e diga não estou derrotado. Diga que 
podes vencer porque és um vencedor. Esteja pronto 
para receber o troféu da vitória. Invista nas tuas ideias 
e esteja pronto para lutar por elas, pois não chegarás 
ao apogeu sem passares por desesperos. Faça pessoas 
te seguirem por seres ideal, por acreditarem que sem 
ti não podem viver. Seja a seta virada ao sucesso. Viva 
o teu sonho e seja mais do que um ambulante da vida 
que não sabe para onde vai.

Estás desempregado? Então procure melhorar suas 
habilidades, melhore as amizades, defina com quem 
queres crescer, porque nem todos com quem andas te 
ajudarão a alcançar tais sonhos. Então defina no meio 
desses com quem convives aquele com quem vais se-
guir. Defina quem será a tua bengala quando estiveres 
para cair. Não estás presente nas redes sociais? Então 
estás no anonimato. Crie amizades dentro e fora do teu 
país, faça links que te possam fazer viajar e conhecer o 
mundo, raciocine e veja de que o mundo precisa. Veja 
o que falta para que as pessoas estejam completas e fe-
lizes e sinta o prazer de ser inovador.

Saiba reconhecer que és valioso e que tuas ideias 
servem, senão as pessoas não te vão conhecer por mais 
nada senão pela aparência da fome que demonstras. 
Ninguém nasce para fracassar, o fracasso é uma esco-
lha de quem não almeja o sucesso. 

Mostre ao mundo que vales mais e navega nas vi-
tórias que tu conquistaste com o batalhar do teu dia-
-a-dia. Tu podes vencer, basta acreditar e investir mais 
nas tuas ideias. 

Sinta o prazer de ser inovador

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

Anúncio publicitário
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Líderes religiosos desestabilizam 
socialmente lares de crentes!

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

No passado, tinha-se a igreja como 
um espaço onde os fiéis ou membros 
formavam uma comunidade ligada 
por laços de doutrina e de fé, submis-
sos a uma determinada liderança local 
e mundial.

Os membros sentiam-se comprome-
tidos no corpo de Cristo e com uma 
tarefa única, a de exaltar o Salvador e 
evangelizar os pecadores para que se 
convertam e se tornem rebanho do Se-
nhor, a bem da humanidade. Educavam 
o homem para o temor à Deus e ódio ao 
mal.  

Nos dias de hoje, muitos leopardos e 
hienas invadiram as diferentes congre-
gações religiosas e delas se aproveitam 
para implantar a desonestidade, servin-
do-se da igreja para proveito próprio, 
uma atitude que tem contribuído sobre-
maneira para um ambiente social cada 
vez tenso e azedo.  

Muitos tornam-se crentes de uma 
dada congregação em busca da harmo-
nia social para a sua família, quando, na 
verdade, só vão agudizar a sua desgraça 
social, até fomentada pelos superiores 
das igrejas, alguns dos quais, à luz do 
sol, erguem ombros que até ultrapassam 
as suas orelhas, porque se julgam repre-
sentantes de Cristo na terra. Malandros! 

Em pouco tempo, no mesmo ano de 
2021, crentes de algumas congregações 
religiosas trouxeram a nu a vergonha 
promovida por aqueles que têm a mis-
são de reprimir e sancionar abomináveis 
actos entre crentes. Numa das seitas, al-
gumas meninas denunciavam compor-
tamento do seu apóstolo, que amanti-
zava com um lote de meninas, até sob 
pretexto de salvação e remoção de aza-
res. Lançavam grito de Socorro a quem 
de direito e pecavam por não anunciar, 
nos tais áudios, o nome da congregação 
e nem do referido pastor! 

No sul do país, houve levantamento e 
pressão para que um dos líderes religio-
sos de uma das grandes congregações 

se demitisse, pois estava a agir e lide-
rar a congregação fora dos parâmetros 
estatutários da igreja, incluindo o mau 
uso dos fundos provenientes do esforço 
abnegado dos crentes. E ele a fincar-pé, 
que nunca faria isso porque o país não 
tinha competência para o destituir, pois 
ele fora confirmado numa conferência 
na África do Sul e apenas em acto igual 
lhe pode remover.

Como a verdade é sempre verdade, 
não demorou vir ao de cima. É este líder 
religioso que se alegrou em implantar 
mau ambiente na família de um seu co-
laborador directo na igreja, relacionan-
do-se com sua esposa, também crente 
na mesma congregação, a quem ditava 
regras de relacionamento entre o casal.

Uma interferência social extrema-
mente perigosa e desonesta. O casal não 
se relacionava sexualmente e a esposa 
sempre apresentava argumento como-
ventes, relacionados com o seu  estado 
da saúde. Porém, quando o encontro 
era com o líder-patrão da senhora, esta 
nunca tinha motivos para não ir dar 
as partes ao desestabilizador social do 
lar do casal. Provavelmente prometia 
que caso a mulher entregasse as partes 
ao marido, ele iria saber e a sujeitaria a 
perda de emprego e regalias. 

Estes casos são tantos nas nossas 
igrejas. Muitas famílias vivem um cli-
ma intolerável a partir da relação extra-
-conjugal com alguns líderes religiosos, 
que gozam uma vida de lord com aman-
tes membros das igrejas em que são lí-
deres, usando o dinheiro que o pacato 
cidadão-crente doa consistentemente a 
bem da obra da misericórdia e da ex-
pansão do evangelho.  

E porquê é assim? Creio que o tempo 
irá responder à questão! Mas, na verda-
de, nós vemos a cara do homem e atri-
buímo-lo todas as qualidades que acha-
mos indispensáveis para assumir esta e 
aquela tarefa cristã, mas o dono da obra, 
Deus, quer o coração puro e imaculado, 

que nós, como homens, não temos po-
der de alcançar.

O homem muda, mas Deus nunca! 
Podemos mudar de congregação, mas 
Deus será o mesmo e a imposição Dele 
será a mesma, hoje e sempre. O homem 
tem múltiplos interesses, mas Deus não! 
As ambições nossas, como homens, 
multiplicam-se dia após dia, daí que a 
criminalidade, o ódio, o mal, perdu-
ram nas nossas vidas, porque habitam 
nas igrejas onde o povo devia buscar 
santificação.

São muitos os apóstolos Matlombes 
nos púlpitos, locais sagrados para devo-
ção e exaltação da benevolência divina, 
porém com a missão de exaltarem o pai 
deles, o diabo! Usaram a porta sagrada 
para a missão satânica.   

É a prova inequívoca de que alguns 
destes malandros, bandidos, não têm 
nada de crente para partilhar com o 
povo de Deus. Querem é se aproveitar 
da pobreza e ignorância das pessoas 
para disso tirar dividendos. 

Algumas dessas senhoras das igrejas 
aparentam ser bem instruídas em ter-
mos académicos, são esposas de figuras 
que respiram e sonham dinheiro, con-
tudo, não se alegram nem se sentem 
realizadas com isso e algumas delas ter-
minam em “guest houses”. Será que para 
terem tais maridos foram trabalhadas 
por profetas ou curandeiros?

É triste que algumas pessoas preo-
cupem-se em procurar o que não é ta-
refa da igreja na igreja, esquecendo 
que a partir da sua fundação, a igreja 
é vista como um local de auxílio mate-
rial e espiritual dos seus membros mais 
necessitados.

Apesar dos entretantos aqui aponta-
dos, há que saudar os avanços alcança-
dos por muitas igrejas na sociedade. Os 
cristãos não devem ignorar o desafio 
social que lhes cabe, como comunidade 
religiosa, segundo o entendimento do 
ensino bíblico.
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Casamentos de hoje em dia:  disfarces e o poder da 
mentira criam  tragédias!

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

Não é mentira, não. Faz isto parte de uma história 
real vivenciada nesta Pérola do Índico. Aconteceu lá 
para as bandas das Mahotas. Existe naquela zona uma 
casa com denominação de Motel, um lugar de se inve-
jar. Primeiro,  entrou lá o carro dele e, de acordo com 
os dados do segurança, o carro entrou naquele espaço 
quando eram precisamente 14:00h. Gervásio, dono do 
carro, despedira-se da mulher alegando que ia ao en-
contro dos amigos para mais uma sessão de copos. A 
Matilde, senhora esposa do Gê, não mostrou nenhum 
resistência face a esta despedida, afinal também ela já 
tinha um plano e só precisava de  uma chance para  o 
concretizar. Ela informou ao marido que se ausentaria 
com propósito de se deslocar ao salão de cabeleirei-
ro para atender questões de beleza como forma de se 
apresentar bem bonita no trabalho. Afinal de contas,  
se estava em pleno fim de semana.

Onde é que o macaco torce o rabo? Gê, afinal não 
tinha nenhuma agenda com amigos, mas pretendia 
“uma sessão de descanso” com sua amiga Marieta. Gê 
e a amiga tanto se divertiram, de tal maneira que até 
se esqueceram do tempo para o regresso a casa . O sa-
lão de beleza da Matilde também não passou de um 
disfarce. Matilde tinha um encontro marcado com o 
seu amigo, um tal de Marcos. A Matilde e o Marcos 
optaram também por ir “descansar”. Identificaram 
um espaço que pudesse lhes proporcionar este desejo 
e vontade. Marcos orientara a Matilde para um local, 
considerado por ele “seguro e cómodo”. Matilde lá foi 
empurrando seu vitz  até ao grande portão pintado 
todo a preto. 

Matilde, mesmo que de forma tímida, pôs-se bu-
zinar. O segurança, com aquela prontidão caracte-
rística,  escancarou o portão. Só que, na tentativa da 
cliente de introduzir o carro, acabou por ser barrada, 
isto porque um outro carro, que ia no sentido con-
trário, incitava suas manobras com clara intenção de 
abandonar aquele local. O segurança orienta a jovem 
Matilde para que parasse, visto que devia criar espaço 
para que o outro veículo daquela porta também saís-
se.  No outro carro estava, afinal de contas, o Gê, que 
sentia-se “descansado” e queria para casa voltar. Uma 
coincidência de lembrar todas as asneiras do mundo. 
Gê e Matilde ficaram num frente-a-frente e a razão era 
tão simples. Ambos tinham abandonado a casa para 
ir descansar naquela pensão, por sinal a mais famo-
sa naquelas bandas das Mahotas.  Gê, completamente 

atónito, fez de tudo para ter a veracidade dos factos 
e concluiu tratar-se mesmo do carro da esposa…. Gê 
abandonou o lugar todo confuso e a mulher, naque-
la  paciência e calma momentânea , engendrou uma 
verdadeira mentira ao Marcos e daquele lugar ela se 
escapuliu. Matilde não entrou para o descanso, mas 
também ela não foi para casa, o que terá sido um dos 
motivos para o desconforto do Gê quando este em 
casa já se encontrava. 

Gervásio mandou seus dedos nervosos para as te-
clas do Samsung. Ligava sem parar. A Matilde, do ou-
tro lado, apercebendo-se da gravidade do problema, 
não atendeu chamada nenhuma e dirigiu-se a casa 
da sua amiga. Desesperada estava e precisava de al-
gum tipo de consolo e conselho. Gervásio consumiu-
-se todo, chegou a não entender o que terá na verdade 
acontecido com sua esposa, se a mulher lá ficou para o 
descanso ou não. Porém, Gê tinha, mesmo assim, con-
seguido curtir toda aquela tarde de descanso com sua 
amante. Ele conseguiu chifrar a Matilde onde, mesmo 
sem certeza da mesma atitude por parte dela, o cora-
ção quase se arrancava do lugar. 

Matilde clamou por ajuda e foi a casa da sua ami-
ga Maira. Contou tudo a amiga,  e esta, temendo o 
pior, aconselhou-a  a dormir em sua casa. Matilde 
não concordou, até porque queria desafiar o ambiente 
tenebroso para se explicar do Gê, mas a amiga bateu 
com o dedo na tecla, chamando atenção para possíveis 
atitudes de violência por parte deste. Enão não lhe so-
brou outra hipótese senão passar a noite naquela casa, 
embora com o pensamento no sofrimento que o Gê 
estaria a ter naquele “um quarto e sala” feito com mui-
to sacrifício. 

Gervásio, cansado de tanto ligar, largou o telefone 
e concentrou-se na sua garrafa de JAMES. Gervásio 
vazou toda a mortífera garrafa de whisky, e por fim, 
foi a bagageira do carro. De lá tirou  uma corda que 
usualmente aplicava para casos de reboque. Gervá-
sio sentou-se na sua cama, bateu-lhe um soninho de 
nada e quando tudo indicava que a mágoa desapare-
cera com o sono, eis que este volta aos goles do whisky.  
Um, dois, e três e quatro duplos. Gervásio esvaziou 
sua garrafa e, por fim, esboçou um nó, meteu  a ca-
beça. Ainda de sapatilhas empoeiradas, Gervásio foi 
por cima do banquinho, atirou acorda para o topo do 
barrote, deixou-se amolecer e, mesmo assim, chutou 
o banquinho, perdendo controlo total do manusea-

mento do seu corpo. A acorda lhe venceu e apagou o 
último suspiro. 

Gervásio morreu sem nunca ter certeza das se-
guintes conclusões: 

Será que a Matilde lhe colocou par de chifres ou 
não? Não tinha resposta, sabia apenas que ele tinha 
sido o artista principal desta macabra história. 

Esta partida jovial do Gê tem também uma ex-
plicação.  Despediu-se da mulher alegando que ia ao 
encontro de amigos. Uma vez envolvido em situações 
destas, porque Gê não procurou, no verdadeiro senti-
do, seus amigos para partilhar algo que naquele mo-
mento lhe apoquentava? Sentia seu  orgulho de  mas-
culinidade ferido. Imperou o orgulho e se esqueceu 
que seus amigos, provavelmente, estariam no local 
habitual. Neste sofrimento, se lá tivesse ido, teria tido 
com quem se abrir e falar abertamente deste deslize. 

Pode-se concluir deste conto que é importante in-
vestirmos no diálogo, assim como devemos sim ser ca-
pazes de identificar e usar todo o tipo de “almofadas” 
de suporte, procurando quem mais valia pode nos tra-
zer na resolução dos problemas que enfrentamos. Os 
jovens devem abandonar o egoísmo e centrarem-se na 
resolução de problemas usando todos meios e fontes 
possíveis. Aqui faltou coragem de assumir a responsa-
bilidade de também ter sido traidor, se considerarmos  
que  Gervásio não foi encontrado em nenhuma por-
ta de igreja, ele também saía do descanso e, quando 
se despediu  da esposa, disse que ia a um copo com 
amigos. A própria Matilde, mesmo sem ter cometido  
nenhum  adultério, a falta de coragem para voltar para  
casa não conseguiu evitar que o marido partisse.

Jovens e casados de hoje, falem e falem sempre, co-
loquem o diálogo como arma potencial para resolução 
de qualquer tipo de problemas. A vossa vida deve ser 
motivo de orgulho, vencendo o egoísmo. Peçam opi-
nião aos mais velhos, escutem os conselhos de bons 
amigos e não tirem o que é  o bem mais precioso, a 
vida. 

______
Não nos cansaremos de apelar a responsabili-

dade individual para que se vença os contornos da 
COVID-19. Seja prudente e responsável, evite levar a 
desgraça para sua família. Aplique todas as medidas 
de prevenção. Use a máscara e mantenha o distancia-
mento físico. 

Nosso maior valor é a vida - STOP COVID-19

MAYITABASSA!MAYITABASSA!

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

Anúncio publicitário
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Marosana, a estudante que já é ladra

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

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

Estudou e concluiu com sucesso os ensi-
nos primário e secundário e, actualmente, 
com ajuda de um dos tios do lado do faleci-
do pai, está no segundo ano do ensino supe-
rior, numa das universidades privadas que 
pululam pela capital do país.

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

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

As fotos cairam depois para as malditas 
redes sociais, que ela julgava, quando as fez, 
serem boa para a conquista da fama. Enfim, 
este episódio passou, apesar de não ser con-
fortável para quem a trouxe ao mundo e que 
espera dela bons exemplos.

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

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

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

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

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

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

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

Isso mesmo: Cem mil meticais foi o se-
gundo valor que ela roubou da pasta e só foi 
possível o dono se aperceber que tinha sido 
roubado algumas horas depois de se separa-
rem da Marosana. Este segundo extravio é 
que viria a deitar tudo abaixo, porque depois 
de dar falta dos 100 mil meticais, o empre-
sário encetou uma investigação profunda, 
começando pela sua parceira e companhei-
ra de viagem, que acabou revelando que, em 
algum momento, Marosana, terá lhe falado 
da necessidade de dinheiro e que, caso não 
fossem oferecidos, iriam roubar.

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

Com os 100 mil meticais, Marosana, já 
em Moçambique, adquiriu um telemóvel 
Iphone Promax, que terá lhe custado, segun-
do revelou aos donos do dinheiro, cerca de 
50 mil meticais. Comprou, igualmente, um 
vestido numa das lojas bem caras da capi-
tal, a preço de 24 mil meticais, entre outros 
bens.

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

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

Volvidos os dois meses nos quais ela de-
via pagar o valor, Marosana não conseguiu 
liquidar a dívida e a pressão cresceu tan-
to. Foi assim, vendo-se em apuros, decidiu 
informar a um dos tios, amigo da mãe, no 
sentido de lhe ajudar a pagar as despesas 
que criou, apelando para que a mãe nunca 
soubesse, pois tinha noção de que podia cair 
morta de tensão da qual padece.

Hoje trouxe esta história real de vida para 
tentar incutir uma reflexão em todos nós: o 
cuidado necessário que devemos ter para 
com os nossos companheiros de viagem; 
quem são as nossas companhias nas relações 
amorosas; e para o caso das meninas (ma-
rhandzas), como é o caso da Marosana, que 
agiu como verdadeira marhandza, também 
devem reflectir nos danos e riscos que ad-
vém da vontade de ganhar e ter tudo fácil, 
sem trabalhar.

As mães ou pais podem, através desta his-
tória, reflectir sobre a má vida que as filhas 
(os) desobedientes podem levar fora de casa 
quando os pais cedem à pressão destes para 
que não sejam controlados. Para semana ha-
verá mais.
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“Quero 80% da população a saber usar 
sementes e fertilizantes”

O ministro da Agricultura e De-
senvolvimento Rural (MADER), 
Celso Correia, quer que, num 
futuro próximo, a metade da 

população moçambicana saiba usar se-
mentes e fertilizantes agrícolas, com vis-
ta a dinamizar a produção e produtivida-
de, e, consequentemente, reduzir bolsas 
de fome no país. Correia fez este pronun-
ciamento no âmbito do I Fórum Nacional 
de Pecuária, realizado no dia 21 de Feve-
reiro, na Arena 3D, situada na Ka-Tembe, 
cidade de Maputo.

No balanço da produção pecuária 2020/21, 
efectuado há dias no distrito municipal da Ka-
-Tembe, na cidade de Maputo, o titular da pas-
ta da Agricultura e Desenvolvimento Rural sa-
lientou a necessidade de o povo moçambicano 
ter domínio do uso de sementes diversas, bem 
como de fertilizantes na produção agrícola.

 Para o efeito, considera ser importante apos-
tar na “instrução”, sobretudo aos produtores do-
mésticos, para que estes saibam utilizar correc-
tamente as sementes e fertilizantes na produção 
agrícola doméstica, bem como os medicamen-
tos para a saúde dos animais.

Estas acções, defende o ministro, são indis-
pensáveis para a redução das importações. Ain-
da assim, Correia avisa que “falta muito tempo” 
para que o país deixe de depender de produtos 

provenientes do estrangeiro, e explica que, na 
verdade, “quando importamos, é por uma ques-
tão de equilíbrio”, acrescentando que “queremos 
inverter a situação”.

 
Sector pecuário com crescimento de 9% em 

2021
 
Entretanto, dados do MADER indicam que o 

sector pecuário no país registou um crescimento 
de 9% durante o ano de 2021, contra a média de 
4,4% registada nos últimos 10 anos. A produção 
de carnes, por exemplo, registou um crescimen-
to histórico, avaliado em 159992 toneladas. São 
13% de crescimento em relação à média.

 A carne bovina é líder, tendo registado uma 
produção de 17 781 toneladas, o que equivale a 
um crescimento de 18%. Por sua vez, foram pro-
duzidas 135 708 toneladas de carne de frango, 
o que representa um crescimento de 13%. Isso 
garante 98% de satisfação da demanda nacional, 
garantem as autoridades. Por arrasto, a produ-
ção de ovos também cresceu, nomeadamen-
te em 18%, tendo passado para 24 milhões de 
dúzias.

Apesar dos ganhos neste sector, o MADER 
apontou ter havido desafios adversos. Em 2020, 
por exemplo, registou-se uma queda dos preços 
internacionais de carne, devido à pandemia da 
Covid-19, o que impactou sobremaneira o sector 
pecuário.

 “A rede global e a indústria de manufactura 
de meios de produção registou constrangimen-

Sector pecuário no país registou crescimento de 9% em 2021

Celso Correia optimista no sector pecuário

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: MADER

D&F

PRODUÇÃO PECUÁRIA NO PAÍS

Continua nas Centrais
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tos, condicionado o tempo de colocação de pro-
dutos no mercado e a implantação de programas 
de desenvolvimento agro-pecuário”, assinalou 
Correia.

 Em Moçambique, a produção pecuária englo-
ba as carnes vermelhas, concretamente bovinos, 
pequenos ruminantes e suínos, como também a 
avicultura, caracterizada pelos frangos de corte 
e ovos, para lá do leite.

 
 Fortalecida a sanidade animal

 
 Segundo o MADER, nos últimos 10 anos, a 

obrigação de vacinação e banhos têm represen-
tado o principal desafio para o crescimento do 
sub-sector pecuário, uma vez que, ao longo des-
se período, vem se registando o incumprimento 
do requisito mínimo recomendável para atingir 
a defesa sanitária do efectivo animal e o incum-
primento das obrigações dos acordos ratificados 
com organizações internacionais sobre saúde 
animal e comércio.

 Neste contexto, foram definidos objectivos 
no domínio da sanidade animal para a campanha 
2020/21, com destaque para a cobertura mínima 
vacinal de 80% do efectivo animal, o aumento 
do número de banhos de 10 para 14 por cabeça a 
cada ano, com também o aumento da produção 
de vacinas a nível nacional de 22.835,000 para 
41.235,000 milhões.

 Dentre as várias doenças combatidas, desta-
ca-se a febre aftosa, doença com maior impacto 
negativo na economia, uma vez que a sua ocor-

rência pode gerar interdição das transacções 
comerciais do país com outros mercados in-
ternacionais, tanto de produtos de origem ani-
mal como dos vegetais provenientes das zonas 
afectadas 

A campanha 2020/21 foi, ainda assim, uma 
excepção, uma vez que não houve registo de 
ocorrência da febre aftosa, depois de quatro 
anos de ocorrência sucessiva desta doença. Terá 
pesado para isso o facto de, em 2021, a campa-

nha de vacinação contra esta doença animal ter 
tido início em Julho, tendo sido aplicadas 546 
817 vacinas na primeira dose, estando em curso 
a aplicação da segunda, que vai permitir uma co-
bertura acima dos 80% recomendados.  

“A não ocorrência desta doença deve-se ao 
maior rigor na implementação de medidas de 
prevenção, com destaque para a cobertura de 
vacinas, em cerca de 98%, o registo obrigató-
rio e monitoria do transporte de animais e de 
comerciantes de gado, o licenciamento e emis-
são de credenciais provinciais, ou seja, o docu-
mento que autoriza o movimento de animais, e 
a testagem prévia de animais para mobilidade 
inter-distrital ou provincial”, lê-se no relatório do 
MADER. 

A tuberculose bovina, doença que constitui 
uma das maiores causas de rejeições nos estabe-
lecimentos de abate de bovinos, também esteve 
controlada pelo MADER. O feito é relevante, de 
todo, tendo em conta que, nos últimos 10 anos, 
este mal tem-se alastrado rapidamente, tendo 
passado de 48 distritos infectados para 87. As 
causas já estão identificadas.

“A prevalência tem tendência a aumentar, 
como resultado da fraca política de testagem 
e compensação dos reacto-positivos abatidos, 
e falta de reagentes para testes de campo, no 
âmbito do controlo de movimentos de animais”, 
referem os dados do MADER apresentados na 
cerimónia.

Para o despiste da tuberculose bovina, a Di-
recção Nacional de Desenvolvimento Pecuário 
adquiriu tuberculina e reagentes de rosa de ben-
gala, e celebrou um contrato, em Agosto de 2021, 
com a FONAPE, uma entidade do sector privado, 
para o combate à doença. Segundo o MADER, 
nas províncias onde não existe uma associação, 
é realizado um acordo entre os departamentos 
de pecuária e o criador, que prevê o abate dos 
animais sem compensação dos positivos. 

Outra doença que castiga os animais é a New-
castle, que por sinal é uma das mais graves doen-
ças infecciosas das aves. A mesma é causada por 
um vírus que pode espalhar-se rapidamente, 
podendo matar milhares de espécies de aves 
nativas e exóticas, e pode afectar gravemente as 

“A rede global e a indústria 
de manufactura de meios 

de produção registou cons-
trangimentos, condicionando 
o tempo de colocação de pro-
dutos no mercado e a implan-
tação de programas de desen-
volvimento agro-pecuário”

Continuação na Pag 11

A população deve ter domínio de sementes e fertilizantes
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indústrias de ovos, frango, carne de aves e a avi-
cultura no geral. 

No período em análise, foram vacinadas 
mais de 26 milhões de galinhas, contra 17 da 
campanha anterior, o que representa uma su-
bida de 52% em relação ao número de animais 
vacinados.

 
 Aumenta número de banhos carracicidas

 
Para o combate a outras doenças, o sector pe-

cuário foi caracterizado, em 2021, pelo aumento 
da realização do número de banhos dos ani-
mais, tendo sido realizados cerca de 23.786,497 
banhos carracicidas, contra os 22.818,411 na 
campanha 2020.

 Os banhos realizados representam uma mé-
dia de 11 banhos por animal por ano, um cres-
cimento de 10%, o que está, no entanto, abaixo 
do planificado, que era de 14 banhos por cabe-
ça a cada ano.

Entretanto, no período em alusão, foram re-
portados 14 focos de Theileriose, comparativa-
mente aos 83 focos reportados em 2020, o que 
representa uma redução de 83%. E esta redução 
deveu-se à melhoria do funcionamento dos sis-
temas de controlo de carraças, através da pro-
moção do uso de sistemas de banhos mais efi-
cientes e efectivos nas zonas de alto risco ou de 
ocorrência da doença, como também da adop-
ção do regime de banhos com intervalos mais 
curtos, praticamente de três em três ou quatro 
dias por um período de um mês, seguido de ba-
nhos a cada 7 dias em áreas de surto.

Produção de carne, ovos e leite também em 
crescendo

 No encontro, foi destacada ainda a produção 

de carne, que registou um aumento significati-
vo em mais de 140 toneladas em 2021. Segundo 
o MADER, o aumento da produção de carne é 
justificado pelo aumento da taxa de extracção, 
que passou de 7% para 8%, pelo aumento do 
peso de carcaça, de 132 kg para 135kg, e pelo 
aumento do abate animal em matadouros e ca-
sas de matanças credenciadas. Por essa razão, 

Campanha de vacinação animal

Ministro satisfeito com a qualidade da carne no país

“a produção nacional de carne bovina corres-
pondeu a cerca de 86% do consumo nacional, 
projectado em 20 781 toneladas”.

Também a produção de ovos cresceu, tendo 
sido motivada, principalmente, pelas políticas 
de controlo e combate ao contrabando, o que 
incentivou o investimento do sector privado.

Outro produto que registou crescimento foi o 
leite fresco, em 17%, sendo que as províncias de 
Manica e Sofala representam 75% da produção 
nacional. O fabrico do leite em níveis crescentes 
terá sido motivado pela organização de criado-
res de vacas leiteiras em associações e coopera-
tivas, pela inseminação artificial no gado de lei-
te, pela melhoria da assistência sanitária e pelo 
aumento das unidades de produção.

Apesar do sucesso, o sector pecuário foi ca-
racterizado pelo surgimento de um surto de 
doenças, com destaque para a febre aftosa e 
para a peste suína africana. Para além destas 
contrariedades, destaca-se ainda o elevado cus-
to da matéria-prima para a produção de ração 
animal, o que afectou o rendimento do subsec-
tor pecuário.

Contudo, o MADER ensaia incrementar a pro-
dução de carnes a nível internacional, até por-
que os dados recentes têm sido animadores. 
Há uma tendência de crescimento do consumo 
da proteína animal, que terá uma subida média 
anual de 14% até 2030.

 
“Criadores de gado são tratados como crimi-

nosos pela Polícia”
 
Apesar dos avanços e ganhos no sector pe-

cuário, empresários desta área queixam-se da 
má actuação da Polícia de Trânsito durante o 
transporte dos seus animais ao matadouro. Se-
gundo explicam, os polícias de trânsito fazem 
um “controlo mais do que o rigoroso”, com o 
objectivo de “extorqui-los”

Lourenço Rosário, empresário do sector 
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“Deve-se instruir os criadores 
do sector familiar que têm muita 

produção  a levar o gado ao matadou-
ro, visto que, muitos destes criadores 
têm filhos com idade para ir à escola, 
mas por falta de dinheiro não vão. To-
davia, levando o gado ao matadouro 
podem conseguir dinheiro para a es-
cola dos filhos”

Inácio Matsinhe (empresário) - até os quartéis recusam a nossa carne

agro-pecuário, lamenta a actuação da Polícia de 
Trânsito no processo de transporte dos animais 
ao matadouro. É que, de acordo com a fonte, 
mesmo com toda a documentação para o trans-
porte de gado ao matadouro, os agentes de 
trânsito ousam extorquir, exigindo documentos 
desnecessários.

“Os polícias fazem controlo mais do que rigo-
roso. Há muita burocracia no transporte do gado 
no camião até ao matadouro”, disse o empresá-
rio, lamentando ainda o facto de os criadores de 
gado “serem tratados como criminosos”na hora 
de transportar os seus animais para o abate.

Para Sebastião Matsinhe, empresário da ci-
dade da Beira, um dos maiores obstáculos dos 
produtores da zona centro é a aquisição dos me-
dicamentos a preço favorável ao negócio, visto 
que “as empresas em Moçambique vendem os 
medicamentos a valores elevados, prejudicando, 
de certa forma, o produtor”, disse.

Segundo explicou, esta situação é mais grave 
para os agro-pecuários da zona centro, diferen-
temente dos da zona sul do país, pelo facto de 
estarem próximos da vizinha África do Sul.

Por isso, pede intervenção do Governo para 
salvaguardar a continuidade dos seus negócios 
e evitar despedir trabalhadores por falta de ren-
dimentos convincentes.

 
Moçambicanos não compram carne nacional

  
Inácio Matsinhe, empresário da província de 

Inhambane, queixa-se dos cidadãos e entidades 
empresariais instaladas em Vilankulo, por con-
siderar que se recusam a comprar carne prove-
niente do seu matadouro. aqueles alegam que a 
carne proveniente dos países vizinhos tem mais 
qualidade em relação à nacional, apesar de esta 
última ter certificados de qualidade. Além disso, 

“não conseguimos vender os nossos produtos ao 
preço real. Desta forma, sou forçado a fechar a 
minha empresa”, alertou. 

Para Matsinhe, esta situação influencia ne-
gativamente os seus gastos e rendimentos e, 
consequentemente, influencia também os paga-
mentos dos ordenados aos seus trabalhadores, 
porque “até os quartéis e empresas de petróleo 
se recusam a comprar a nossa carne”, lamentou.

 A fonte, que também produz queijo, sente-
-se desencorajada a avançar com o negócio, pois 
diz estar a acumular prejuízos avultados, decor-
rentes da falta de compradores e do elevado 
custo da matéria-prima. Ensaia, por isso, fechar 
a empresa, caso a questão da falta de comprado-
res continue prejudicando o seu negócio, o que 

poderá empurrar dezenas de trabalhadores ao 
desemprego.

 
Demora nas licenças de transporte de gado 

nos distritos

Entre as inquietações apresentadas ao mi-
nistro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
destaca-se a demora na atribuição de licenças 
para o transporte de animais. Esta situação 
agrava-se aos fins-de-semana.

Segundo os criadores de gado, o transporte 
de gado carece de uma autorização das auto-
ridades administrativas locais, todavia, quando 
os criadores se deslocam para tratar esses docu-
mentos, muitas vezes, o processo demora apro-
ximadamente uma semana ou duas, facto que 
compromete o negócio.

“Temos que ter as empresas a produzir mais 
em menos tempo”, disse um dos empresários, 
salientando que geralmente as licenças de 
autorização de transporte de animais levam 
aproximadamente duas semanas, o que com-
promete o processo de abate dos animais pelo 
matadouro.

Outro aspecto que inquieta os empresários 
é a criação de gado pelo sector familiar, que 
não obedece a todos os critérios favoráveis para 
uma carne de qualidade.

Para João Freitas, “deve-se instruir os criado-
res do sector familiar que têm muita produção 
a levar o gado ao matadouro, visto que muitos 
destes criadores têm filhos com idade para ir à 
escola, mas, por falta de dinheiro, não vão. To-
davia, levando o gado ao matadouro, podem 
conseguir dinheiro para a escola dos filhos”, 
disse.

Disse ainda que o Governo deve adoptar a 
política de integração dos criadores de gado no 
sector familiar, porque “muitos só criam os ani-
mais e, por ficar muito tempo, a carne não tem 
proteína”.

Outra inquietação dos empresários e pro-
prietários dos matadouros centra-se no tempo 
em que algumas pessoas levam os animais ao 
abate. Explicam que “o gado deve ficar de re-
pouso por um certo um tempo  no matadou-
ro, para evitar que, ao ser abatido, fique sem 
qualidade”.
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Texto: Arão NualaneD&F

Não há relação directa entre terrorismo 
e indústria extractiva
Não há evidências de uma liga-

ção “muito forte” entre o ter-
rorismo e a indústria extracti-
va em Cabo Delgado. Quem o 

defende é o director executivo do Insti-
tuto para a Democracia Multipartidária 
(IMD). Hermenegildo Mulhovo reconhe-
ce, no entanto, que a indústria extracti-
va é um factor de vulnerabilidade.

Mulhovo defende que a relação que se estabele-
ce entre a indústria extractiva e a violência extrema 
só se explica pelo facto de este sector ser causador 
de frustração no seio dos garimpeiros, o que os tor-
na propensos a agendas obscuras. Por conta disso, 
diz que não se pode afirmar de forma categórica 
que o terrorismo “é precisamente motivado pelo 
sector da indústria extractiva”.

 “Fica simples para os terroristas encontrarem 
condições férteis para aliciar a população frustrada 
pelo modelo da indústria extractiva, para poder fa-
zer parte das suas fileiras, sobretudo a camada jo-
vem. Vou dar um exemplo concreto, temos muitos 
jovens garimpeiros que ficaram com a sua activida-
de impedida, justamente pela intervenção de no-
vas empresas de garimpo. Há relatos de que alguns 
desses jovens podem ter sido aliciados para fazerem 
parte dos terroristas, sobretudo depois dos ataques 
de 2017”.

 Para Mulhovo, isto mostra que há uma correla-
ção de influências, mas não coloca necessariamente 
o sector como móbil do terrorismo. A fonte susten-
ta ainda que, por outro lado, é preciso reconhecer 

Ruanda, Forças da SADC e FDS combatem o terrorismo em Cabo Delgado

Hermenegildo Mulhovo, director executivo do IMD

DEFENDE HERMENEGILDO MULHOVO

que o terrorismo começa a in-
fluenciar as grandes decisões 
que são tomadas no sector da 
indústria extractiva.

 “Vimos, por exemplo, no 
ataque a Palma, a influência 
que isso teve nas decisões de 
investimento da Total. E vai 
reparar que aqui a questão da 
segurança condiciona o reiní-
cio das actividades da Total. 
Então, acaba existindo essa re-
lação de influência dentro do 
sector da indústria extractiva, 
motivada pela insegurança 
causada pelos terroristas”, dis-
se Mulhovo.

 
Causa de conflitos nas 

comunidades
 
Não sendo propriamente 

a razão da insurgência, a in-
dústria extractiva está na base 
de vários conflitos que acon-
tecem nas comunidades da 
província de Cabo Delgado, 
afirma Hermenegildo Mulhovo, citando um estudo 
realizado pelo IMD.

  “Temos problemas ambientais, temos reassen-
tamentos em moldes que não respeitam os direitos 
culturais. Temos sobretudo um sentimento de exclu-
são dos jovens. Então, tudo isto vai, de facto, criar um 
espaço de violações”, disse, acrescentando que há 
até casos de intervenção violenta da Polícia, quando 
a população reivindica seus direitos.

 O director executivo do IMD diz que a instituição 
que dirige tem identifica-
dos os factores que pro-
piciam a ocorrência de 
conflitos e violação dos 
direitos humanos, e pre-
tende lançar um progra-
ma que reforça o sistema 
comunitário no alerta de 
conflitos. 

“Este sistema vai 
permitir à comunidade 
identificar e reagir ra-
pidamente às ameaças 
de conflitos e também 
à violação dos direitos 
humanos, o que vai tra-
zer uma resiliência na 
comunidade perante o 
avanço do extremismo”, 
perspectivou.

 “Somos pelo diálogo 
entre os diferentes acto-
res dentro da comunida-
de e temos reparado, por 
exemplo, que a comuni-
dade não tem sido envol-
vida nos processos como 
deve ser. O exemplo disso 

é o Plano de Reconstrução de Cabo Delgado”, acres-
centou. Para a fonte, este plano tem muitos pecados, 
do ponto de vista do envolvimento das lideranças 
comunitárias e das organizações da sociedade civil, 
situação que considera ser urgente corrigir.

 De acordo com Mulhovo, ainda há muito por se 
fazer nessa matéria, pois são assuntos complexos 
e devem ser discutidos dentro de instituições de-
mocráticas, como a Assembleia da República, entre 
outras. Ainda assim, alguns passos já foram dados. 
Recentemente, o IMD lançou, em Cabo Delgado, a 
Academia Política dos Jovens, espaço no qual espera 
que as ligas juvenis dos partidos políticos sejam tam-
bém capazes de dar a sua contribuição, conseguindo 
estabelecer canais onde os jovens que se sentem ex-
cluídos possam expor e resolver os seus problemas.

Até agora se fez trabalho mecânico e não DDR
 
Mulhovo também abriu espaço para falar do 

processo de Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR), afiançando que ainda há por 
desactivar cinco bases da Renamo na zona nor-
te e ter os membros integrados nas respectivas 
comunidades.

 Na perspectiva do director executivo do IMD, 
o principal desafio é a reintegração e reconcilia-
ção, através de iniciativas e programas claros. Não 
basta só desmobilizar e a pessoa voltar para a co-
munidade, diz a fonte, defendendo ser necessário 
“que a pessoa não tenha motivos para voltar no-
vamente a ser mobilizada”. Para tal, “temos que 
saber como lidar com questões psicológicas dos 
desmobilizados, porque até ao momento se fez 
um trabalho mais “mecânico” do DDR”, concluiu.

 Em termos globais, afirma que o DDR mostra 
bons sinais, pois ainda “não estamos a ter o que se 
temia, o ressurgimento de ataques ou criação de 
outros grupos como a Junta Militar da Renamo”.
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Texto: Arão NualaneD&F

Governadora do Niassa rendida à 
prontidão do INGD

A governadora da província 
do Niassa, Judite da Rosa 
Massengele, destaca o pa-
pel do Instituto Nacional de 

Gestão e Redução do Riscos de Desas-
tre (INGD) na assistência às vítimas do 
terrorismo naquela província. Niassa 
foi resistentemente alvo de ataques 
terroristas, que incidiram sobre o dis-
trito de Mecula, tendo provocado a 
deslocação de 1514 famílias.

Em entrevista exclusiva ao Dossiers & Factos, a go-
vernadora da província do Niassa abordou os ataques 
terroristas protagonizados pelo grupo Ansar al Sunnah 
no distrito de Mecula, um dos que faz fronteira com a 
província de Cabo Delgado. O primeiro registou-se em 
25 de Novembro, tendo o cenário de terror se repetido 
nos dias 27, 29 e 30 do mesmo mês.

 Já a segunda vaga ocorreu em Dezembro, nomea-
damente nos dias 2, 8 e 22 de 2021, confirmou a gover-
nadora, que se recorda de testemunhar momentos de 
“terror, pânico, medo generalizado e danos humanos e 
materiais”. Especificamente, sete pessoas foram assassi-
nadas, três viaturas foram destruídas e o mesmo destino 
foi dado a 554 casas. Os terroristas atacaram também 
centros de saúde, tendo saqueado medicamentos. 

O sector da Educação também não foi poupado. De 
acordo com a governante, os actos de vandalismo dos 
terroristas deixaram cerca 852 alunos fora da escola.

 
Onda de deslocados e o papel do INGD

Em consequência das incursões terroristas, a popu-
lação fugiu em debandada em direcção à vila sede de 
Mecula, à procura de segurança. São 5207 pessoas des-
locadas, o equivalente a 1514 famílias.

 Imediatamente, o INGD entrou em acção, estabele-
cendo centros de acomodação na vila sede e dando a 
necessária assistência às vítimas dos homens que se sen-
tindo acossados em Cabo Delgado procuram “refúgio” 
em Niassa. O INGD impressionou pela prontidão.

 “Fizemos o levantamento dos danos causados em 
todas as dimensões, com vista a facilitar-nos no proces-
so de assistência básica de sobrevivência e artigos do-
mésticos essenciais”, lembra a interlocutora do Dossiers 
& Factos.

 Para além do INGD, que é uma instituição governa-
mental, Judite da Rosa Massengele realça o papel de 
outros parceiros de assistência humanitária, nomeada-
mente as Nações Unidas, operadores turísticos locais e 
singulares, que disponibilizaram apoios consideráveis e 
de mitigação.

 Para já, o pior passou, a população e o Governo ten-
tam  recompor-se, mas sempre em estado de alerta má-
ximo. “Continuamos a sensibilizar as populações sobre 
o nível de vigilância e denúncia de movimentos ou pre-
sença de pessoas estranhas nas comunidades, incluindo 
o encorajamento às populações, funcionários do Estado 
e residentes da vila sede para não abandonarem o distri-

Judite Mussengele, governadora do Niassa

 NA ASSISTÊNECIA ÀS VÍTIMAS DO TERRORISMO

to”, disse Massengele.

 Massengele destaca potencialidades da província

A nossa entrevistada também falou da experiência 
de dirigir Niassa, que diz ser igual a de governar qualquer 
outra província de Moçambique. Mas sabe a governante 
que aquela não é uma província qualquer, até pelo clima, 
que praticamente destoa do que se vê no resto do país.

“Niassa é uma província com um clima, solos e es-
trutura hidrográfica que a colocam com forte potencial 
para a produção agrária”, destaca, antes de realçar tam-
bém o ”grande potencial em recursos naturais”.

 Para a fonte, a fauna e flora que abundam no Niassa 
justificam a implantação de indústrias extractivas e de 
transformação que, com investimentos significativos, 
também podem proporcionar experiências turísticas 
únicas e exóticas. A prioridade, no entanto, é outra, pelo 
menos por enquanto.

 “Entendemos, logo no princípio do nosso mandato, 
que para uma boa governação, tínhamos que alocar os 
recursos existentes, tendo em conta a ordem prioritária 
dos sectores definidos no Plano Quinquenal dos Órgãos 
de Governação Descentralizada Provincial (2022-2024), 
com enfoque para o desenvolvimento de infra-estru-
turas económicas e sociais nos sectores da saúde, edu-
cação, acção social, água e saneamento, visto que esses 
sectores providenciam serviços básicos à população, e 
olhamos igualmente para as áreas com potencial para 
criar novas dinâmicas produtivas e de geração de rendi-
mentos adicionais a curto e médio prazos, o caso da agri-
cultura, infra-estruturas, transportes e comunicações”.

 Um desempenho aceitável

Chamada a classificar o desempenho do governo 
por si liderado, a timoneira disse que era “aceitável”, so-
correndo-se no facto de, segundo ela, terem sido alcan-
çados 87,7% da realização anual (2021), num ambiente 
adverso, marcado pela Covid-19 e pelos ataques terro-
ristas, o que afectou a economia do país e da província, 
em particular.

 “A doença trouxe impactos negativos, a começar 
pelo redimensionamento do orçamento para fazer 
face às medidas de prevenção em todos os pontos com 
maior aglomerado populacional. Só para ver, até agora 
estamos a cumprir a reestruturação das turmas para 25 
alunos por cada sala de aulas, alternância dos dias da se-
mana para participação nas aulas, a revisão dos progra-
mas, entre outros”.

A par do terrorismo e da Covid-19, as vias de acesso – 
na sua maioria terraplanadas – constituem uma “pedra 
no sapato” da governadora, pois dificultam o transpor-
te de pessoas e mercadorias. Dentro deste quadro, diz 
a governadora, é um desafio “continuar a consolidar o 
desenvolvimento sustentável da província, aumentando 
a produção nos diversos sectores, para assegurar o de-
senvolvimento económico, com vista a reduzir os níveis 
de pobreza”. 

Para reduzir os níveis de pobreza há acções que se 
revelam vitais, nomeadamente a elevação do nível de 
arrecadação de receitas, o incremento dos níveis de 
produção e produtividade e controlo de excedentes 
das culturas alimentares e de rendimento, a divulgação 
das potencialidades de desenvolvimento do Niassa, o 
reforço das parcerias público-privadas para viabilização 
dos projectos constantes no Plano Estratégico do Nias-
sa 2029 e a expansão dos serviços de educação, saúde, 
água e saneamento e vias de acesso”.
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Entregue a segunda fase do regadio 
de Macassane

A Direcção Provincial da Agri-
cultura e Pescas (DPAP) pro-
cedeu, na semana passada, 
à entrega de um regadio à 

Associação de Macassane, no distrito 
de Matutuine. A infra-estrutura está 
orçada em cerca de 15 milhões de 
meticais.

De acordo com Leonor Alberto Neves Mondla-
ne, directora provincial da Agricultura e Pescas, o 
maior desafio que se coloca agora é o aproveita-
mento integrado do regadio, apoiando-se tam-
bém nas excelentes condições de transitabilida-
de, que permitem que os produtos cheguem para 
“o turismo na Ponta do Ouro”, bem como à cidade 
Maputo.

Igualmente, foi montado um circuito comple-
to de aviários e tanques piscícolas. Esse investi-
mento deriva do facto de o Governo Provincial ter 
entendido a necessidade de capitalizar todos os 
recursos. “Precisamos aproveitar a casca do arroz 
para a cama dos frangos, o estrume dos frangos 
para colocar nas hortícolas como adubo, como 
também para a alimentação dos peixes”, assina-
lou Leonor Neves.

Para a directora da DPAP, há condições para o 
distrito de Matutuine ser um posto avançado de 
produção de alimentos de forma completa. Tam-
bém por isso, incentivou os associados a fazerem 
feiras periódicas, para colocarem os produtos à 
disposição dos consumidores.

Electrificação reduz os custos
A DPAP está focada na maximização da produ-

ção e na minimização das despesas, daí a aposta 
na electrificação, que traz “um custo um pouco 
mais baixo do que o uso de moto-bombas”, assi-
nalou a respectiva directora.

O Conselho Executivo Provincial de Maputo 

Novo regadio vai dinamizar a produção agrícola na província

PRODUÇÃO AGRÍCOLA

“precisamos aproveitar todos os 
recursos, aproveitar a casca do ar-

roz para a cama dos frangos, aproveitar-
mos o estrume dos frangos para colocar 
nas hortícolas como adubo, como tam-
bém aproveitarmos o estrume dos fran-
gos para alimentar os peixes, criando o 
grande circuito que colocamos aqui.” 

tem estado a trabalhar, já há algum tempo, com 
a Agência Andaluzia, um parceiro estratégico no 
desenvolvimento de Matutuine, mas não só.

“Trabalhamos em toda a província de Maputo 
e temos trabalhado em cooperação no que diz 
respeito ao fortalecimento das acções para os 
extensionistas, mas também apoiamos os órgãos 
de coordenação da província”, disse Ester Her-
nandez  Alonzo, representante daquela agência 
espanhola.

Os projectos em causa estão orçados em cerca 
de 800 mil euros, o equivalente a 57 milhões de 
meticais, e enquadram-se numa linha de acção 
que também inclui o fortalecimento institucional, 
as capacitações dos extensionistas, a produção de 
hortícolas e a melhoria dos recursos hídricos.

Associação de Macassane satisfeita
Por sua vez, a Associação de Macassane, que 

conta com 53 membros, não escondeu o conten-
tamento que deriva da inauguração do novo re-
gadio, que vai permitir que o arroz, as hortícolas e 
outras culturas sejam regadas de forma adequada.

A construção e reabilitação de regadios é uma 
aposta para o presente quinquénio, prevendo-
-se o estabelecimento de uma área total de 4.226 
hectares de áreas inoperacionais e semi-opera-
cionais, o que contribuirá para o aumento do pe-
rímetro irrigado e ainda a instalação de sistemas 
de rega gota-a-gota, que irão beneficiar de forma 
directa cerca 3.267 agricultores e, de forma indi-
recta, 16.500 pessoas.

Com a entrega da segunda fase do Regadio 
de Macassane, o distrito de Matutuine passa a 
contar com dois regadios (Regadio de Macassa-
ne, com 80 hectares, e o Regadio de Tinongani-
ne, com 10 hectares) e uma área total irrigada de 
90 hectares. No cômputo geral, a província de 
Maputo conta com 27 regadios operacionais e 
semi-operacionais.



19SEGUNDA-FEIRA 28 de Fevereiro de 2022 DOSSIERS & FACTOS SOCIEDADE

Munícipes de Vilankulo satisfeitos 
com a evolução da urbe
O município de Vilankulo, norte da 

província de Inhambane, parou 
literalmente, na última sexta-
-feira (25 de Fevereiro), para ce-

lebrar o seu segundo aniversário de ele-
vação à categoria de cidade. Chamados a 
fazer uma avaliação, os munícipes daquela 
urbe mostram-se satisfeitos com os pro-
gressos que se têm registado nos últimos 
anos, sobretudo no que concerne ao aces-
so aos serviços básicos, porém, pedem 
mais expansão e mais qualidade.

A norte da província de Inhambane, e com 
uma população estimada em mais de 70 mil 
habitantes, de acordo com os dados prelimi-
nares do censo de 2017, localiza-se a cidade 
turística de Vilankulo. Na passada sexta-feira, 
celebrou o seu segundo aniversário de eleva-
ção à categoria de cidade, um momento que 
para a maioria dos munícipes é de muita festa, 
sobretudo por haver constatação de avanços 
significativos.

Alfredo Vilankulo diz que a cidade está a 
crescer, quando comparada com os anos ante-
riores, e cita como exemplo o seu bairro, onde 
os problemas de falta de água, energia, e vias 
de acesso já foram ultrapassados.

“Antes não havia este progresso que vimos 
no nosso bairro, agora já não precisamos so-
frer para ter acesso a um desses serviços, estou 
muito satisfeito com o trabalho desenvolvido 
pela edilidade”, descreve.

Ermelinda Armando, residente no bairro da 
Expansão, também olha para os dois anos de 
elevação à categoria de cidade de forma po-
sitiva, mas pede para que haja melhoria em 
alguns serviços básicos, como, por exemplo, 
educação e saúde, lembrando que há bairros 
onde os munícipes ainda percorrem quilóme-
tros para acederem a esses serviços.

“Se continuassem a expandir a rede hospi-
talar e a educação seria muito bom para nós. 
Mas, fora isso, a cidade de Vilankulo está a 
crescer”, relata.

O ordenamento do território, que antes era 
um dos desafios com que a cidade se debatia, 
tende a melhorar. A maioria dos bairros já tem 
vias de acesso, o que permite uma livre circu-
lação de viaturas, e as novas construções com 
base no material convencional emprestam 
uma nova imagem à urbe. 

 
 Sulemane Amugy aprova desempenho da 

edilidade
 

Tal como os munícipes “comuns”, Sulemane 

Amugy, que foi edil da cidade de Vilankulo de 
1998 a 2008, também manifestou o seu reco-
nhecimento pelo esforço empreendido pela 
edilidade, mas pediu para que haja melhoria 
na comunicação entre as autoridades munici-
pais e os seus munícipes.

“Penso que deve haver mais comunicação 
com as comunidades, de forma a definir me-
lhor as acções prioritárias e para o benefício 
dessas comunidades. Queremos que o nosso 
município continue a crescer em termos de 
infra-estruturas públicas, que haja mais água e 
energia eléctrica nos bairros”, apelou.

“Dois anos de muitas realizações”

William Tuzine, actual presidente do Conse-
lho Municipal da Cidade de Vilankulo, descreve 
os dois anos de elevação à categoria de cidade 
como de muitas realizações, destacando a en-
trega de unidades sanitárias, escolas, sistemas 
de abastecimento de água e estradas. O comér-
cio informal também tende a reduzir, mercê do 
trabalho empreendido pela Polícia Municipal.

O grande desafio, segundo a edilidade, 
prende-se com a urbanização, por isso há um 
trabalho que está a ser desenvolvido, cujo ob-
jectivo é melhorar a estética da urbe.

“Estamos a crescer em todos os sectores, a 
partir do próprio aspecto da cidade, portanto, 
temos que trabalhar muito no âmbito da urba-
nização, queremos organizar a nossa cidade, 
por isso estamos a desenvolver, junto com os 

Wiliam Tuzine depositando coroa de flores na praça dos heróis

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

AOS DOIS ANOS DE ELEVAÇÃO À CATEGORIA DE CIDADE

nossos parceiros, trabalhos de criação de um 
sistema de gestão de terra eficiente, para dimi-
nuirmos os problemas que temos, e acima de 
tudo requalificar alguns bairros, melhorar algu-
mas vias e pôr em ordem a nossa cidade”.

Necessários USD 20 milhões para o melho-
ramento da Marginal.

À margem da festa dos dois anos como ci-
dade, William Tuzine fez saber que já foi desen-
volvido um projecto para a reconstrução de 
2,5 km da Marginal, estando neste momento 
na fase de mobilização de recursos financeiros 
junto aos parceiros, para a solução dos proble-
mas ambientais.

“O projecto já foi concebido e está avaliado 
em USD 20 milhões de dólares, já começámos 
a mobilizar parceiros para o desenvolvimento 
deste projecto e acreditamos que em poucos 
dias iremos ter solução para o melhoramento 
da nossa Marginal, principalmente no âmbito 
da protecção costeira”, afirmou.

De recordar que Vilankulo foi elevada à cate-
goria de cidade no dia 25 de Fevereiro de 2020. 
Este ano, a celebração do segundo aniversário 
da cidade foi caracterizada por diversas activi-
dades culturais, depois de, logo pela manhã, 
ter havido a habitual deposição de flores na 
Praça dos Heróis e uma marcha que percorreu 
diversas avenidas da urbe, tendo desaguado 
no campo polivalente da cidade.
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Rolinho Manuel Farnela falava na sema-
na finda, em Maputo, durante o acto de pre-
miação dos vencedores da 1.ª Edição do Pré-
mio Nacional de Jornalismo em Segurança 
Social Obrigatória (PNJSSO), uma iniciativa 
do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS), em parceria com o Sindicato Nacio-
nal de Jornalistas (SNJ) e a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT).

“Com estes prémios, queremos valorizar 
os profissionais que com o seu saber contri-
buem para o engrandecimento do nosso Sis-
tema de Segurança Social”, referiu. No con-
curso, foram premiados os três concorrentes 
de cada categoria, nomeadamente televisão, 
rádio e imprensa escrita, assim como foram 
atribuídas duas menções honrosas.

Na categoria de Televisão, Águeda Paixão 
Macuácua, da Televisão de Moçambique, fi-
cou em primeiro lugar, com o trabalho inti-
tulado “Impacto das Plataformas Electróni-
cas introduzidas no quadro do processo de 
modernização e informatização do Sistema 
de Segurança Social”.

Victor Arcanjo África, da Rádio Moçam-
bique, ficou em primeiro lugar na categoria 
de Rádio, com um trabalho que aborda a si-
tuação contributiva das empresas de segu-
rança privada no INSS, enquanto na catego-
ria de Imprensa Escrita, Raul Pascoal Senda, 
do Jornal Savana, foi o vencedor, com o tra-
balho “Seguro Social para TCP: um amparo 
ainda negligenciado”.

Em segundo lugar, foram distingui-
dos nas três categorias, Domingos Manuel 
Tomás, da Televisão de Moçambique em 
Gaza, Hermínia Francisco Horácio Jamal 
dos Santos, do Emissor Provincial da Rádio 
Moçambique de Nampula e Naércia Lizete 
Zefanias Langa, do Diário de Moçambique, 
Delegação de Maputo.

“Prémios devem servir para melhorar 
o trabalho jornalístico”

O vice- ministro do Traba-
lho, Emprego e Seguran-
ça Social destaca que os 
prémios atribuídos aos 

vencedores da primeira edição do 
Prémio Nacional de Jornalismo em 
Segurança Social (PNJSSO) devem 
servir de incentivo para que melho-
re cada vez mais a qualidade dos tra-
balhos jornalísticos produzidos.

INSS premia jornalistas

APELA O VICE-MINISTRO DO TRABALHO

Texto: CortesiaD&F

Para os terceiros classificados, a distin-
ção coube a Cristina Cristiano Malissau, 
da TVM - Cabo Delgado, Horácio Romão, 
do Emissor Provincial da RM - Inhambane 
e Jocas Felisberto António Achar, do Jornal 
Notícias - Delegação da Zambézia.

Os primeiros classificados de cada cate-
goria tiveram como prémio 150.000,00 MT, 
laptop e diploma de honra, os segundos posi-
cionados 100.00,00 MT, laptop e diploma de 
honra e os terceiros classificados 50.000,00 
MT, tablet e diploma de honra.

 Os jornalistas Normélia Venâncio Ingua-
ne Nhancale, do Instituto de Comunicação 
Social - Delegação da Província de Maputo, 
e Miguel Paulo Munguambe, do Jornal Pú-
blico, tiveram menção honrosa em reconhe-
cimento dos trabalhos apresentados.

 O governante recordou aos profissionais 
da comunicação social que não são apenas 

os prémios que garantem o bom desempe-
nho ou a qualidade desejada nos trabalhos 
jornalísticos, mas sim a consciência e res-
ponsabilidade que cada um dos profissio-
nais carrega na prática da sua actividade no 
dia-a-dia. 

“O segredo está no comprometimento 
profissional de cada concorrente em tra-
zer um trabalho convincente, fruto de uma 
busca factual do relatado, em que as partes 
envolvidas estejam presentes, pelo que au-
guramos o aprimoramento das técnicas e va-
lores que norteiam o exercício da profissão”, 
acrescentou.

 O vice-ministro do Trabalho, Emprego e 
Segurança Social deu a conhecer a realiza-
ção da segunda edição do PNJSS, cuja pre-
miação está prevista para o mês de Setem-
bro, no quadro das festividades da criação 
do Sistema de Segurança Social.
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De acordo com o lance.co.mz, a decisão surge 
depois da auscultação aos desportistas da cidade de 
Maputo pelas comissões dos Assuntos Sociais, do 
Género, Tecnologia e Comunicação Social e dos As-
suntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Lega-
lidade do Parlamento moçambicano.

Lúcia Pedro Mafuiane, citada pelo lance.co.mz, 
referiu que as diversas comissões da Assembleia da 
República já trabalharam com o proponente, que 
é o Governo, através da Secretaria de Estado do 
Desporto.

Ainda de acordo com o lance.co.mz, também já 
foram realizadas auscultações públicas em todas as 
11 províncias do país, com vista a recolher subsídios 
que serão harmonizados na proposta de revisão da 
Lei N.º 11/2002, de 12 de Março, que aprova a Lei do 
Desporto, pelo que “estão criadas todas as condições 
para que este documento seja discutido em plenário 
do Parlamento nas próximas duas semanas”.

O órgão que temos vindo a citar refere que, volvi-
dos 19 anos de vigência da Lei de Bases do Despor-
to, a mesma demonstra-se ineficaz e lacunosa face 
às exigências da actualidade e em algumas matérias 
de carácter fundamental para o desenvolvimento do 
sector e do desporto, impondo-se a necessidade de se 
redefinir um quadro legal e normativo ajustado à rea-
lidade actual, em harmonia com o disposto no qua-
dro legal dos organismos desportivos internacionais.

 O director nacional do Desporto de Alto Rendi-
mento, Francisco da Conceição, citado por esta pla-
taforma electrónica, elencou as principais alterações 
propostas nesta revisão da Lei do Desporto, com des-
taque para a “redefinição dos mecanismos eleitorais 
das federações desportivas nacionais, permitindo 
que mais actores do desporto, como o sindicato dos 
jogadores, a associação de treinadores, árbitros e jor-
nalistas desportivos tenham direito a voto, de forma 

Previdência social e alteração do 
sistema eleitoral são destaques
A proposta de revisão da Lei do Des-

porto será submetida à Assembleia 
da República (AR) para discussão 
e aprovação, no próximo mês de 

Março do ano em curso. A informação foi 
avançada recentemente, pela presidente da 
5.ª Comissão, Lúcia Pedro Mafuiane, escreve 
o lance.co.mz.

AR vai discutir Lei do Desporto em Março

REVISÃO DA LEI DO DESPORTO

Texto: Dossiers & FactosD&F

a alterar a situação que se verifica actualmente, em 
que um universo de seis pessoas possa definir o des-
tino de uma modalidade”.

 O Lance escreve igualmente que, por outro lado, 
outras alterações de vulto estão relacionadas com o 
“reforço dos mecanismos específicos de protecção do 
agente desportivo, permitindo um regime jurídico 
específico para a previdência social dos agentes des-
portivos nacionais, que actualmente se vêem à nora 
no final das suas brilhantes carreiras, por não terem 
um regime que os protege no Sistema de Segurança 

Social”, adiantou o director nacional do Desporto de 
Alto Rendimento.

 
Venda de recintos desportivos terá tratamento 

especial
 
Outro dado avançado pelo lance.co.mz tem que 

ver com a questão da venda desenfreada de recintos 
desportivos, que também terá um tratamento espe-
cial na nova Lei do Desporto, pois a alteração prevê 
o “reforço dos mecanismos de planificação, constru-
ção, manutenção e preservação das infra-estruturas 
desportivas, com realce para a integração de matérias 
de preservação do património imobiliário desportivo 
ou compensação para efeito de substituição”.

O órgão escreve também que a proposta de revi-
são da Lei do Desporto prevê questões relacionadas 
com o financiamento à actividade, com destaque para 
o “reforço de mecanismos de incentivo ao financia-
mento desportivo, através da previsão da responsabi-
lidade social empresarial desportiva”.

A prevenção e combate ao doping e o reforço dos 
mecanismos de promoção e desenvolvimento da for-
mação, pesquisa e medicina desportiva, a interacção 
dos subsistemas desportivos, com especial atenção à 
integração do desporto escolar e federado e o meca-
nismo para o licenciamento do exercício de activi-
dades desportivas económicas são outras inovações 
previstas nesta proposta que visa modernizar a legis-
lação desportiva moçambicana.

Volvidos 19 anos de vigência da 
Lei de Bases do Desporto, a mes-

ma mostra-se ineficaz e lacunosa face 
às exigências da actualidade e em algu-
mas matérias de carácter fundamental 
para o desenvolvimento do sector e do 
desporto
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Transportes, uma pedra no 
sapato do cidadão

ALVOS



23SEGUNDA-FEIRA 28 de Fevereiro de 2022 DOSSIERS & FACTOS CULTURA

A escassos dias da realização das eleições na pres-
tigiada AEMO, o Dossiers & Factos conversou com 
os dois candidatos ao cargo de secretário-geral da 
agremiação, a fim de conhecer as suas propostas e 
motivações.

Carlos Paradona é candidato à sua própria suces-
são – dirige a associação desde 2018 – e diz que o seu 
plano para a organização deve ser complementado 
nos próximos três anos. Do plano consta aquilo a que 
chama de “acções de dignificação dos escritores”, bem 
como a pretensão de conferir igualdade de oportuni-
dades e estatuto de paridade aos associados.

“No terreno alocado à AEMO em Zitundo, vamos 
construir uma casa de veraneio e criação literária para 
os nossos associados, isto já com parceiro de financia-
mento identificado”, revela o actual secretário-geral.

Paradona, que se diz preocupado com os escrito-
res mais novos, já tem em vista os 40 anos da AEMO 
e o centenário daquele que é tido como o nome maior 
da literatura moçambicana, José Craveirinha, e ga-
rante uma comemoração “digna”.

“Nós não pensamos a AEMO de hoje para hoje, 
pensamos no futuro”, afirma Carlos Paradona, que, 
ainda assim, não abdica da possibilidade de referir os 
seus feitos do passado nesta campanha.

“A nossa prioridade nesses primeiros três anos 
compreendeu a recolocação da AEMO no mapa cul-

Paradona e Manjate disputam 
liderança da AEMO
A Associação dos Escritores Mo-

çambicanos (AEMO) tem eleições 
marcadas para o dia 5 de Março 
próximo. Há dois caminhos possí-

veis para os associados: Carlos Paradona, que 
concorre para a sua própria sucessão, e Lucí-
lio Manjate, que defende ser hora de mudar 
o rumo.

Carlos Paradona

Lucílio Manjate

ESCRITORES DECIDEM FUTURO NO DIA 5

Texto: Albino MahumanaD&F

tural do país e do mundo. Nós chegamos ao término 
do mandato com o êxito de termos aberto a possi-
bilidade de expansão das instalações da AEMO. A 
nossa agremiação dispõe hoje de dois terrenos para 
empreendimentos futuros, um na vila da Macia e um 
outro no posto administrativo de Zitundo, nas proxi-
midades da Ponta do Ouro. Aliás, dada a nossa preo-
cupação pelos nossos associados, alguns membros 
foram sorteados e também beneficiaram de títulos 
de propriedade de terrenos. A minha recandidatura 
visa exactamente a consolidação desses e demais pro-

jectos”, remata o autor de “Gestação do Luar”, entre 
outras obras.

 
Motivado por madodas e pelos novos, Manjate 

quer abrir “nova página”

Do outro lado está Lucílio Manjate, que apesar de 
achar que há disposições anti-estatutárias no regula-
mento eleitoral aprovado no dia 8 de Fevereiro, deci-
diu avançar para abrir uma “nova página” na AEMO, 
intenção denunciada pelo facto de a juventude ser a 
tónica dominante da lista que encabeça.

“É sinal de mudança”, diz o candidato, que, no en-
tanto, se demarca de radicalismos, afirmando que se 
trata de uma “mudança responsável”. Apoiado pelos 
“madodas da literatura” e pelos jovens, lembra que 
tem mais de 15 anos a colaborar com vários secreta-
riados, incluindo o actual, o que lhe permite “saber 
o que devemos fazer por uma AEMO que esteja em 
linha com as dinâmicas actuais da literatura moçam-
bicana, mas não só, também com a dinâmica das li-
teraturas africanas de língua portuguesa e, inclusive, 
com a literatura universal”.

O manifesto eleitoral de Manjate apresenta uma 
extensa lista de actividades que se propõe a desenvol-
ver, caso vença as eleições do dia 05, nomeadamen-
te a revisão de todos os regulamentos; elaboração do 
Plano Estratégico e Plano de Desenvolvimento Insti-
tucional; promoção da admissão de novos membros, 
escritores(as) e entidades com interesses na literatura 
e na cultura em geral; promoção da regularização de 
quotas; criação e potenciação da imagem institucio-
nal da AEMO; criação de delegações ao nível do país; 
criação de um fundo de previdência social; reedição 
da revista literária Lua Nova; promoção de convívios 
literários simbólicos, alusivos aos aniversários de to-
dos os membros efectivos; reedição de clássicos da 
Colecção Karingana; pesquisa e publicação, a título 
póstumo, de obras literárias moçambicanas inéditas; 
e ainda a promoção de residências literárias.
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Um grupo de 168 an-
golanos residentes na 
Ucrânia deverá chegar 
hoje à Polónia, onde 

dois outros compatriotas che-
garam no sábado, tendo sido 
acolhidos pela Embaixada de 
Angola naquele país, noticia o 
Jornal de Angola.

O governo da Ucrânia 
concordou ontem 
(domingo) em nego-
ciar um cessar-fogo 

com a Rússia na fronteira com 
Belarus.

INTERNACIONAL
Angolanos procuram refúgio na Polónia

Ucrânia aceita negociar 
com a Rússia

Segundo o Jornal de Angola, que cita 
o responsável pela comunidade angolana 
na Ucrânia, Manuel de Assunção, os 
168 angolanos vão chegar em grupos 
separados a uma zona da fronteira com a 
Polónia, entrando depois de uma só vez.

A Embaixada de Angola na Polónia está 
a proceder desde sábado, por um período 
de sete dias, ao acolhimento e retirada dos 
estudantes angolanos "que o desejarem" 
no posto fronteiriço de Korczowa-
Krokowets, aconselhando-os a fazerem-se 
acompanhar dos respetivos documentos 
de viagem, segundo um comunicado do 
consulado de Angola no Reino Unido.

Manuel de Assunção, o líder da 
comunidade angolana na Ucrânia, chegou 
na manhã de sábado à fronteira com a 
Polónia, com mais de 30 angolanos, depois 
de 18 horas de viagem de comboio, num 
percurso de mais de 800 quilómetros 
desde Dnipro, cidade que está perto de 

O anúncio, confirmado pela AFP, 
acontece poucas horas depois de o 
presidente ucraniano Volodimir Zelensky 
ter criticado a escolha da cidade de 
Minsk, capital bielorrussa, para sediar o 
encontro entre as partes.

Escreveu a Presidência da Ucrânia 
em suas redes sociais: “A delegação 
ucraniana se reunirá com a [delação] 
russa, sem estabelecer condições prévias, 
na fronteira ucraniana-bielorrussa, na 

Donetsk e de Lugansk, ocupadas pelos 
separatistas ucranianos desde 2014, relata 
o Jornal de Angola.

O jovem de 29 anos e estudante de 
arquitetura na Ucrânia, onde reside há 
sete anos, comprou o bilhete de 100 euros, 
notando a especulação dos preços, que 
oscilavam antes entre os 25 e os 50 euros, 
numa altura em que "muita gente quer 
sair da Ucrânia", procurando segurança na 
Polónia.

Milhões de refugiados

Segundo estimativas, a Polónia deverá 
receber cinco milhões de refugiados, 
entre ucranianos e estrangeiros de várias 
nacionalidades. 

A Rússia lançou na quinta-feira 
de madrugada uma ofensiva militar 
na Ucrânia, com forças terrestres e 
bombardeamento de alvos em várias 
cidades, que já provocaram cerca de 200 
mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 
feridos, em território ucraniano, segundo 
Kiev. A ONU deu conta de perto de 370 
mil deslocados para a Polónia, Hungria, 
Moldávia e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, 
disse que a "operação militar especial" na 
Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho 
e que era a única maneira de a Rússia se 
defender, precisando o Kremlin que a 

região do rio Pripyat.”
Afirmou ainda que o ditador de 

Belarus, Aleksander Lukashenko, 
“assumiu a responsabilidade de garantir 
que todos os aviões, helicópteros 
e mísseis que estão em território 
bielorrusso permanecerão no solo 
durante a viagem, a reunião e o retorno 
da delegação ucraniana.”

A guerra entre Rússia e Ucrânia 
chegou hoje ao seu quarto dia, com 
russos avançando sobre Kharkiv, a 
segunda maior cidade ucraniana.

Há pouco a Ucrânia anunciou ter 
interceptado um míssil lançado de 
Belarus em direção a Kiev. O país, onde 
será negociado o cessar-fogo, tem papel 
importante no apoio aos ataques da 
Rússia contra ucranianos. Poder360

GUERRA NA UCRÂNIA

 Kiev está em destruição

milhares de pessoas tentam abandonar a Ucrânia

ofensiva durará o tempo necessário.
O ataque foi condenado pela 

generalidade da comunidade 
internacional e motivou reuniões de 
emergência de vários governos, incluindo 

o português, e da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (NATO), UE e 
Conselho de Segurança da ONU, tendo 
sido aprovadas sanções em massa 
contra a Rússia. DW


