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O julgamento do mediático Pro-
cesso 18/2019-C, ou simplesmente 
“caso dívidas ocultas”, chegou ao fim 
na quinta-feira última, com as ale-
gações finais dos 19 réus. Antes dos 
réus, também os advogados tiveram 
a mesma oportunidade, sendo que 
esse espaço foi inaugurado pelo Mi-
nistério Público (MP), na sexta-feira 
da semana anterior.

Na sua última cartada, o MP, repre-
sentado pela magistrada Ana Shei-
la Marrengula, pediu pena máxima 
para Gregório Leão, António Carlos 
do Rosário, Armando Ndambi Gue-
buza, Bruno Langa, Ângela Leão, Ma-
ria Inês Dove e Manuel Renato Matus-
se. Numa segunda linha estão Teófilo 
Nhangumele, Cipriano Mutota, Nai-
mo Quimbine, Sidónio Sitóe, Crimildo 
Mandlate, Mbanda Anabela Buque, 
Khessaujee Pulchand, Sérgio Nambu-
rete, Elias Moiane e Zulfikar Ahmad, 
para quem o MP pediu uma pena 
próxima ao limite máximo. Sorte dife-
rente teve Simione Mahumane, sobre 
quem o MP considera não terem sido 
reunidos elementos que atestem o 
seu envolvimento no calote.

A par da prisão de 18 réus, o advo-
gado do Estado pediu uma indemni-
zação no valor de USD 2,7 mil milhões, 
que, acrescidos de juros, sobem para 
USD 3.5 mil milhões. Os números as-
sustaram os réus (e seus advogados), 
que, julgando-se inocentes, consi-
deram injusto tudo o que lhes tem 
acontecido nos últimos três anos.

Mas não foi só dentro da “tenda” 

foi alegadamente entregue ao Minis-
tério da Defesa. Mas os máximos ges-
tores do pelouro sempre rejeitaram 
tal informação. É, portanto, estranho, 
e até indecente – porque revelador de 
algum oportunismo – que o MP este-
ja hoje a exigir que os réus paguem 
o que nem a sua investigação conse-
guiu provar que açambarcaram. 

Mesmo que a sentença de Efigénio 
Baptista, a ser proferida no dia 1 de 
Agosto do presente ano, declare os 
réus culpados, julgamos que devem 
pagar apenas pelos crimes compro-
vadamente por eles praticados. Tudo 
que ultrapasse isso deixa, em nossa 
opinião, de ser justiça, passando para 
a esfera da vingança.

Mais surreal ainda é fazer uma re-
trospectiva dos mais de seis meses 
do julgamento e constatar que em 
nenhum momento a magistrada do 
MP fez uma só pergunta sobre o di-
nheiro que não conseguiu rastrear, 
o que, associado ao facto de não ter 
arrolado aqueles que o receberam 
dos bancos credores, – a Privinvest 
– legitima uma percepção no míni-
mo perturbadora: a de que a Procu-
radoria-Geral da República não está 
minimamente preocupada em saber 
onde estará ou em que foi aplicado o 
dinheiro.

A actuação do MP dá a sensação 
de que, mais do que a descoberta da 
tão propalada “verdade material”, o 
seu maior propósito é garantir que os 
visados sejam castigados.

serodiotouo@gmail.com

que a pretensão do defensor do Es-
tado causou espanto. Vários sectores 
da sociedade moçambicana ficaram 
boquiabertos com o arrojado pedi-
do, incluindo o colectivo editorial do 
Dossiers & Factos. Não queremos ser 
“advogados do diabo” nem sequer 
nos interessa, como jornal, lançar pal-
pites sobre o nível de envolvimento 
dos julgados, mas a mórbida quantia 
exigida por Ana Sheila Marrengula 
tem muito que se lhe diga.

Desde logo, e é esta a principal ra-
zão da desilusão dos moçambicanos, 
o julgamento que começou em 23 
de Agosto de 2021 limitou-se a tratar 
dos subornos alegadamente recebi-
dos pelos réus, que são inferiores a 
USD 100 milhões, ignorando quase a 
totalidade dos USD 2,2 mil milhões.

Sucede que o Ministério Público, 
instituição que levou a cabo a inves-
tigação que desembocou no julga-
mento realizado no Estabelecimen-
to Penitenciário Especial de Máxima 
Segurança da Machava (B.O), casa 
emprestada à 6.ª Secção do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, não foi 
capaz de determinar o paradeiro do 
maior bolo financeiro. O faro do MP, 
como já o dissemos, só conseguiu 
rastrear os subornos supostamente 
pagos aos moçambicanos pelos exe-
cutivos da Privinvest.

Do remanescente, nem pistas, sa-
bendo-se apenas que há uns USD 500 
milhões que, de acordo com António 
Carlos do Rosário, terão sido investi-
dos na compra de armamento, que 

Justiça ou oportunismo?
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OJM aponta os canos a Roque Silva
FRELIMO EM EBULIÇÃO

Outra vez, há barulho no Par-
tido Frelimo. Muito recen-
temente, o secretário-geral, 
Roque Silva, denunciou uma 

violação dos estatutos na Organização 
da Juventude Moçambicana (OJM), ao 
referir que mais de 100 membros do co-
mité central do órgão encontram-se em 
situação irregular, em virtude de terem 
extravasado a idade limite (35 anos) de 
militância naquele que é o braço juvenil 
do partido no poder. Ao que parece, os 
jovens não gostaram da intervenção do 
SG, a quem acusam de querer criar “seus 
próprios estatutos”.

“107 membros do Comité Central da OJM 
estão fora da idade para estar na OJM, ape-
nas 36 jovens estão na idade da OJM. E se 
adiarem o congresso por um mês, só cerca 

de 10 jovens estarão na idade da OJM”. As 
palavras são atribuídas ao secretário-geral da 
Frelimo, Roque Silva, e terão sido proferidas 
recentemente, na cidade da Beira, capital da 
província de Sofala.

As mesmas terão caído mal no seio da 
“Jota” do “partidão”, que coloca em causa a 
coerência do secretário-geral. É que, de acor-
do com alguns membros da OJM, há várias 
irregularidades às quais Roque Silva “deixa 
andar” em outros órgãos da Frelimo, sendo, 
por isso, estranho que esteja apenas preocu-
pado em fazer correcções na OJM.

A título de exemplo, falam de dois secre-
tários dos comités provinciais que, alegada-
mente, são, cumulativamente, membros da 
Assembleia, uma situação que não é permi-
tida pelas directivas daquela formação políti-
ca. A este problema, Roque Silva estará a fe-
char os olhos, estando o mesmo a acontecer 
em órgãos de primeira linha do partido.

“Antes de ir às duas províncias resolver 
esta pouca vergonha que só mancha a boa 

imagem da nossa Frelimo, que tal, chefe, ex-
purgar aí mesmo o Secretariado do Comi-
té Central? Parece-me que tem dois ou três 
membros do secretariado que dançam lam-
bada por cima das directivas, pois encon-
tram-se numa guerra tremenda e sem prece-
dentes com as directivas”, lê-se numa espécie 
de carta aberta dirigida a Roque Silva.

 
Acusado de colocar interesses pessoais 

em primeiro plano

Embora alguns membros assumam a vio-
lação dos Estatutos da OJM, os jovens acre-
ditam haver interesses secundários por trás 
da recente crítica de Roque Silva, de quem se 
diz pretender evitar que o congresso do bra-
ço juvenil do partido no poder seja realizado 
antes da correcção das irregularidades acima 
referidas.

Na verdade, de acordo com os jovens, o ob-
jectivo do número dois do partido é “infiltrar” 
no Comité Central da OJM elementos que lhe 
sejam leais, a fim de fazer valer os seus pró-
prios interesses. De resto, os queixosos “pin-
tam” um secretário-geral absolutista e auto-
ritário, que pretenderá impor “seus próprios 
estatutos”, situação que estará a minar a saú-
de das organizações sociais da Frelimo.

Situação fugiu do controlo

Os problemas dentro do partido no poder 
são antigos e várias vezes têm sido reporta-
dos pelo Dossiers & Factos. Em 2021, denun-
ciámos, por exemplo, a existência de alas 
ao nível do Secretariado do Comité Central, 
sustentadas no regionalismo e tribalismo. Há 
semanas, também falámos da insatisfação 
de alguns elementos da Comissão Política 
da Frelimo, derivada do facto de se sentirem 
subvalorizados, o que Roque Silva, ouvido 
pelo Dossiers & Factos, disse ser “irrelevante”.

Estas quezílias, apesar de graves, nunca fo-
ram discutidas em hasta pública. Agora, a si-
tuação mudou e as desinteligências já são le-
vantadas em fóruns digitais, nomeadamente 
no WhatsApp e Facebook, com membros das 
organizações sociais a não terem qualquer 
pudor ao desafiar publicamente o vice-líder 
do partido, o que sugere que a “capacidade 
de controlo” está em deterioração, numa al-
tura em que o partido está à beira de com-
pletar 60 anos de existência.

Apesar de ser parte da democracia, a ten-
tativa de resolução de problemas partidários 
em hasta pública parece estar longe de ser 
uma táctica apropriada. Todavia, espera-
-se que os que o fazem não sejam alvos de 
perseguição.Roque Silva, SG da Frelimo, novamente no centro da polémica

Texto: Dossiers & FactosD&F
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“Mão dura” de Bernardino Rafael 
amolece na Zambézia

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS

Um confronto entre a população e 
elementos da Polícia da República 
de Moçambique (PRM) culminou 
com a morte de dois civis, na últi-

ma quarta-feira, 9 de Março, no distrito de 
Molumbo, província da Zambézia. Estra-
nhamente, o caso não mereceu sequer um 
comentário público de Bernardino Rafael, 
que, semanas antes, demitira o comandante 
provincial de Maputo, na sequência dos tu-
multos ocorridos em Xinavane, na província 
de Maputo.

1125 quilómetros separam Zambézia de Maputo. Uma 
distância gigante, mas talvez inferior ao intervalo entre 
duas atitudes de Bernardino Rafael perante factos simila-
res. Em face de duas circunstâncias parecidas – ambas en-
volvem confrontos entre civis e polícias – o comandante-
-geral da PRM tem duas posições diametralmente opostas.

Na última semana do mês de Fevereiro, Rafael teve 
uma resposta imediata e contundente às escaramuças no 
posto administrativo de Xinavane, localizado no distrito da 
Manhiça. Depois de a população ter incendiado algumas 
casas e as instalações do posto policial local, na tentativa 
de resgatar funcionários da açucareira local, detidos quan-
do se manifestavam reivindicando melhores condições sa-
lariais, o número um da PRM deslocou-se ao distrito da Ma-
nhiça, onde determinou a cessação de funções do então 
comandante provincial da PRM em Maputo, Inácio Dina.

Para além de Dina, que exercia a função desde 2020, a 
“lei da gravidade” atingiu o comandante distrital da PRM 
na Manhiça, José Jofrisse, o chefe das Operações da PRM 
também naquele distrito e o chefe do Posto Policial 
de Xinavane.

O Dossiers & Factos sabe que 
as cabeças desses quadros 
“rolaram” – para parafra-
sear Bernardino Rafael 
– porque não soube-
ram “acautelar” a 
situação, que até 
demandou o en-
vio de elemen-
tos da temível 
Unidade de 
Intervenção 
Rápida (UIR) 
para repor a 
ordem.

De súbito, 
a lógica 
mudou

Pe r c e p ç ã o 
diferente terá tido 
Bernardino Rafael 
numa situação apa-
rentemente semelhante, 
ocorrida no posto adminis-
trativo de Corromana, distrito 
de Molumbo, na província central da 

Zambézia. Tal como em Xinavane, em Corromana, o “filme” 
teve duas partes.  A primeira aconteceu no dia 7 de Março, 

quando cidadãos saíram à rua para protes-
tar contra uma ordem de interdição 

do uso da moeda malawiana, o 
kwacha. Molumbo, refira-se, 

faz fronteira com Malawi, 
tal como Milange, Mor-

rumbala e Dere.
A etapa final 

aconteceu no 
dia seguinte, 8 
de Março, e, 
tal como em 
X i n a v a n e , 
foi marca-
da por uma 
tentativa de 
resgate de 
quatro mani-
festantes que 

haviam sido 
detidos no dia 

anterior. Segun-
do uma fonte da 

Polícia citada pelo 
portal O País, a popu-

lação exigiu a libertação 
dos detidos, o que foi pron-

tamente recusado. Em face da 
recusa, a população terá vandaliza-

do o posto policial.

Texto: Amad CandaD&F

Tal como em Xinavane, a situação ficou descontrolada, 
levando à intervenção da Polícia de Fronteira e da UIR. Só 
que o fim das manifestações em Corromana foi trágico, e 
aqui está aquela que é praticamente a única diferença en-
tre os dois “filmes” aqui descritos: duas pessoas morreram 
depois de baleadas pela Polícia.

“Porque a pressão popular era maior, com tendência 
forte de destruição do posto policial, na tentativa de conter 
os ânimos, a Polícia alvejou dois cidadãos mortalmente e 
um  foi ferido”, assim se justificou o comandante provincial 
da PRM na Zambézia, Aquilasse Kapangula, citado pelo O 
País.

É provável que a explicação tenha convencido o co-
mandante-geral da Polícia, pois, pelo menos até domingo 
(13 de Março), cinco dias depois daquele triste aconteci-
mento, não havia notícias de “rolamento de cabeças” na 
Zambézia. Aliás, e não obstante a gravidade da situação, 
Bernardino Rafael agarrou-se ao silêncio. Publicamente, 
não é conhecida a sua posição sobre a postura da Polícia 
em Molumbo.

 
Sinais preocupantes

Em menos de um mês, são já dois os episódios graves 
de confrontação violenta entre a Polícia e cidadãos que 
exercem o direito à manifestação, o que poderá estar a ser 
potenciado pela postura repressiva dos agentes da PRM 
em situações do género.

A simples marchas, a Polícia responde com a mobiliza-
ção da UIR e de material bélico desproporcionalmente pe-
sado e dele faz uso sem grandes hesitações. Começa, por 
isso, a ser vista como “inimiga” do povo, o que faz temer 
por episódios piores.

Aquilasse Kapangula não teve o azar de Dina

Bernardino Rafael com uma lógica difícil de entender
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EUA assistem impávidos ao massacre 
dos palestinos

PREOCUPADOS COM A SITUAÇÃO UCRANIANA

Os Estados Unidos da América 
(EUA) têm liderado uma cam-
panha de mobilização de apoio 
para castigar a Rússia, depois 

que este país lançou uma “operação militar 
especial” na Ucrânia. Fala-se de uma “vio-
lação do direito internacional” e pede-se 
solidariedade para com o povo ucraniano. 
No entanto, os mesmos EUA apoiam a hos-
tilização da Palestina por Israel.

Ao ordenar o início daquilo a que apelida de “opera-
ção militar especial”, com o objectivo de “desmilitarizar 
e desnazificar” aquele país, o presidente russo, Vladimir 
Putin, abriu espaço para aquela que é, eventualmente, a 
maior demonstração de comoção e hipocrisia do século 
XXI.

Recorrendo às instituições internacionais capturadas 
– com a ONU à cabeça – os EUA e os parceiros da União 
Europeia colocaram em marcha o seu plano de isolar a 
Rússia, através da demonização do regime de Putin. As fa-
mosas sanções económicas também jogam um papel im-
portante, e têm o condão de atingir indivíduos que nem 
sequer fazem parte do governo, como é o caso do dono 
do Chelsea, Roman Abramovich, que viu seus bens serem 
congelados no Reino Unido. Uma autêntica xenofobia.

 
Os povos que não importam

Paradoxalmente, os arautos do humanismo e do direi-

to internacional não têm demonstrado a mesma solida-
riedade quando outros povos são violentados. O caso da 
Palestina é disso exemplo eloquente. É preciso lembrar 
que, no início deste ano, os EUA não gostaram nada de 

Texto: Dossiers & FactosD&F

um relatório da Amnistia Internacional que denuncia-
va “crimes de apartheid” cometidos por Israel contra a 
Palestina.

Republicanos e democratas, em uníssono, rejeitaram 
o teor do documento e, mais do que isso, colocaram a Am-
nistia Internacional na sua lista negra. As denúncias sobre 
a martirização dos palestinos incomodam os EUA, que 
têm no regime israelita um grande parceiro estratégico.

Embora hoje vistam a capa de respeitadores do di-
reito internacional, invocando o direito à soberania para 
condenar a Rússia, os EUA têm um longo histórico de in-
vasões a territórios alheios, com justificações infundadas.

Em 2001, os Estados Unidos da América (EUA) invadi-
ram o Afeganistão, alegadamente para combater células 
terroristas do Al Qaeda, grupo responsável pelos atenta-
dos de 11 de Setembro do mesmo ano. Permaneceram 
por lá por duas décadas, tendo se retirado no ano passa-
do, por decisão do presidente Joe Biden.  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 ameaçavam a paz 
mundial. Matou milhares de pessoas, incluindo o próprio 
presidente, na altura, Saddam Hussein, por enforcamento.

O mesmo actor voltaria, em 2011, a imiscuir-se num 
território soberano, desta feita na Líbia, do coronel 
Muammar Khadafi. Esta incursão ilegítima também cul-
minou com o fuzilamento do presidente, num espectácu-
lo degradante que foi bastante disseminado pelo mundo, 
através da televisão e da Internet. Também aqui deixou 
um rastro de destruição, terra regada de sangue de gente 
inocente, mas ainda abriu espaço para o nascimento de 
várias células terroristas, para além de ter reintroduzido o 
termo pobreza no dicionário líbio.

Em todos estes momentos, os EUA contaram com a 
conivência dos seus aliados europeus e das instituições 
internacionais, que assobiaram para o lado.Para os norte-americanos, soberania só vale para alguns

 O estágio em que os EUA deixaram a Líbia
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“É preciso deixar de acreditar no 
novo colono”

MUCHANGA DEFENDE SER URGENTE MUDANÇA DE REGIME

O presidente da Nova Democracia 
(ND), uma força política emergen-
te, acusa os membros do actual 
Governo e do partido no poder 

(Frelimo) de serem novos colonos. Por isso 
entende haver necessidade de alertar a so-
ciedade para o perigo de continuar a acre-
ditar no partido do “batuque e maçaroca”. 
Para Muchanga, até a resolução dos confli-
tos que dilaceram o país passa pela saída da 
Frelimo do poder. O antigo líder do Parla-
mento Juvenil teceu estas declarações em 
grande entrevista concedida ao Dossiers & 
Factos, na qual também fala da vida interna 
do movimento que encabeça e da situação 
política, económica e social de Moçambi-
que, que diz ser uma orquestra desafinada.

Dossiers & Factos (D&F) -  A Nova Democracia 
é um partido novo, mas mostrou-se pujante nas 
eleições passadas. Actualmente, como é que 
está a saúde deste partido, internamente? 

Salomão Muchanga (SM) - Firme, muito firme! 
A Nova Democracia (ND) é um movimento político 
que se estabeleceu não apenas para fins eleitoralis-
tas, mas um movimento onde se repensa Moçam-
bique, que veio aglutinar saberes e vontades no 
projecto da reconstrução da nossa independência, 
violada pelos libertadores. É onde a juventude en-
gajada no movimento encontra as 
respostas para as maiores in-
quietações e as soluções 
colectivas para se en-
gajar e desenvolver 
esta luta abnega-
da, que se cons-
tituiu em maté-
ria e estrume 
para o flores-
cer de uma 
nova socie-
dade uni-
tária, igua-
litária, de 
liberdades 
e de Estado 
de direito, 
em que os ci-
dadãos agem 
e desdobram-se 
para o bem-estar 
de toda a colectivi-
dade. Um país onde 
haja algo para todos e não 
tudo para alguns. Repare que 
a ND é apenas um movimento, mas 

o partido é Moçambique do norte ao sul e do Zum-
bo ao Índico, em que cada cidadão, ao se engajar, 
activa a energia para lutar por um propósito maior, 
nunca por interesses de amigos e grupos de identi-
dade dentro do partido, mas, por uma matriz mais 

ampla, que transcende a ideia do local, do amigá-
vel e do grupal. A ND segue firme e 

forte com todos os seus mem-
bros mais antigos e os no-

vos, que diariamente se 
engajam neste ma-

ravilhoso projecto 
independentista. 

O regime 
está em 
falência

D&F - 
F a z e n d o 
uma análi-
se daquilo 
que tem 

sido a vida 
política do 

país, onde te-
mos partidos 

que surgem e de-
pois desaparecem, 

a Nova Democracia 
não corre também o ris-

co de ser mais um partido 
sujeito a morrer como tantos ou-

tros que andam por aí moribundos?
SM- O que está moribundo é o regime. Está em 

total falência, daí não surpreender que a cada mo-
mento histórico a sua filosofia e sentido político se-
jam orientados para a manutenção do status quo 
dos seus dirigentes e problemas de pratos a que a 
maioria dos seus membros está ávida em resolver, 
utilizando-se dos esquemas do Estado. A ND, se 
reparares, não tem muitos meios para se manter e 
agir, mas, ainda assim, e baseados na crença que vi-
gora na colectividade, nosso denominador comum 
é a libertação de Moçambique de qualquer força ou 
poder nocivo que não permite o desenvolvimento 
dos seus cidadãos, da sua terra e recursos, para que 
se tenha uma vida feliz e de prosperidade. É aqui 
que mora a nossa convicção, não nos instituímos 
para saciar o estômago em detrimento de qualquer 
moçambicano. Nascemos para orientar uma mar-
cha nacional que visa libertar o homem e a terra 
dos novos colonos que vendem o país e vendem-
-se a troco de missangas e pérolas, quinquilharias e 
enlatados. 

 
“Não nos atemos a qualquer forma de 

provocação”
 
D&F - Que Nova Democracia os moçambica-

nos podem esperar a longo prazo?
SM- Um movimento forte, que engaja todos os 

moçambicanos, que não se vende nem vende os 
seus concidadãos. Um movimento político aglutina-
dor e perspicaz, que se orienta à base do direito e 
respeita a Constituição da República e demais pos-
turas legais do nosso país. Uma ND que respeita o 

Texto: Arão NualaneD&F

Salomão Muchanga diz que partido sempre irá lutar contra injustiças sociais

• Moçambique torna-se orquestra desafinada no concerto das nações

Nova Democracia defende mudanças significativas no Governo
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Mark Twain é apologista da ideia 
de que "os dias mais importantes da 
tua vida são o dia que nasces e o dia 
que descobres o porquê". O que me 
interessa nesta citação é o porquê de 
as mentes africanas continuarem apri-
sionadas num passado que elas mes-
mas percebem que dela precisam se 
libertar. A libertação da mente africa-
na pode ser o maior investimento que 
precisamos nos focar nele.

Afinal em que continente vivemos? 
Vivemos em países onde as pessoas 
estudam porque querem emprego e 
não o conhecimento. Investem o pou-
co do dinheiro que têm porque que-
rem estudar engenharia, petróleo, gás 
para terem mais dinheiro, mas nunca 
estudar antropologia para estudar o 
conhecimento humano na sua totali-
dade, nem mesmo a arqueologia para 
descobrir a origem dos Homens, por 
exemplo.

Estamos em países onde não há 
revolução porque continua-se acre-
ditando que só se pode ter um bom 
emprego tendo o cartão do partido 
no poder, ainda que ser membro de 
um partido político não se defina pe-
los cartões que se possuem, porque as 
pessoas tratam certos cartões partidá-
rios para terem “oportunidades”, en-
quanto respiram um outro partido.

Vivemos em cenários de povos que 
se pensa que as revoluções, mudanças 
serão feitas de noite para o dia, numa 
só sentada do conselho de ministros, 
como se não se soubesse que as revo-
luções não se fazem nas pressas, é pre-
ciso ir com calma e investir em cada 
ideia que se tem, de forma sábia.

Estamos em países onde não se 
ensina os cidadãos a saberem usar e 
aproveitar das leis que existem, o que 
faz com que as pessoas tenham medo 
do advogado e não saibam da sua per-
tinência em cada transação que fazem. 
Estar num país que não respira as leis, 
países não regulados faz de nós um 
povo que desconhece nossos próprios 
direitos por capricho de alguns que 
escondem dos outros a liberdade têm 
de progredir e sonhar.

No meio de tantas coisas incríveis, 
percebemos que estamos em países 
em que jovens se mostram “apáticos” 
dos governos, mostram-se rebeldes 
para chamar atenção e posteriormen-
te serem chamados para cargos de 
prestigio.

Os estados nunca poderão evoluir 
até que decidam lutar bravamente pe-
los direitos e liberdades, porque isso é 
o garante de que todos se sintam in-
cluídos e possam juntar forças para 
mudar nações. Mas par tal, é preci-

so que as pessoas percebam que uma 
revolução faz-se abstendo-se de mi-
tos existentes de que as zonas onde 
as pessoas nascem, fazem delas bons 
ou maus líderes. É preciso ler e saber 
de onde veio, por exemplo, Martin L. 
King para perceber que era uma zona 
de muita criminalidade, drogas, etc, 
mas nem por isso ele deixou de inspi-
rar o mundo.

Hipotecamos demais o nosso futuro 
com pensamentos estomacais. É preci-
so pensar-se no futuro de forma sabia 
e perceber que se deve instruir men-
tes a fazerem diferente. Claro que pro-
gresso não é exatamente a perfeição, 
mas é um procurar por algo o melhor.

A revolução tarda (rá) nos países 
africanos porque ainda não se perce-
beu a razão de lutar, não se percebe 
que se vive acorrentados numa apa-
rente liberdade, ainda não se percebeu 
que se pode melhorar o funcionamen-
to dos estados e as liberdades podem 
ser mais liberais, permitindo que os 
indivíduos sejam mais expressivos, 
com oportunidades iguais e prevaleça 
uma democracia participativa.

A maior cegueira que pode existir 
num Homem não é a dos olhos, mas a 
de continuar acreditando que os pro-
blemas que enfrenta vão se resolver 
sem sequer suar.

Por que a "revolução" tarda (rá) nos países 
africanos? Parte 2

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

Anúncio publicitário
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Sem habilidades, militar conduz viatura de 
morto por 500 Km e sem saber o destino (1)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Este desafio de escrever e contar histó-
rias de vida não tem sido fácil. Sobretudo 
porque, apesar de elas serem tantas, algu-
mas é mais complicado tratá-las, dada a 
sua natureza. Na sua maioria, nem encon-
tro espaço para as narrar tal como ocor-
reram, por ser complexa a sua origem, e 
porque cheias de ritos que acabam me le-
vando a muitos preconceitos. Tal como se 
pode depreender, são várias as narrativas 
que, ao longo da vida, nos são trazidas, 
fruto de diferentes acontecimentos ora 
registados de forma insólita, ou seja, vi-
vências que só são possíveis no continente 
africano e no nosso país, em particular.

 São histórias que vão acontecendo de 
forma sucessiva, sem que as pessoas to-
mem registo da tal magia negra. Para a 
presente edição, vamos iniciar um conjun-
to de publicações relacionadas com casos 
de pessoas que, mesmo mortas, continua-
ram a decidir pela vida dos vivos, chegan-
do ao extremo de controlá-los e dar-lhes 
ordens a serem pontualmente cumpridas, 
recorrendo a chantagens.

A primeira diz respeito a um aconteci-
mento registado em 1987, altura em que 
o país se encontrava no auge da guerra 
dos 16 anos. Trata-se da história de uma 
viatura que mostrou a um condutor o ca-
minho que este devia seguir, num troço 
de aproximadamente 500 km. O referido 
condutor era um militar que nem conhe-
cia a casa para onde devia levar a viatura.

Francisco Nhanendje era o dono do 
carro. Um homem alto, com cerca de dois 
metros de altura, musculoso, com cintos 
contendo missangas e outros instrumen-
tos fabricados por curandeiros, quer nos 
músculos dos braços, quer nos dos pés, 
assim como na sua cintura. Tudo começa 
quando, numa data não precisa, no perío-
do do inverno, Francisco Nhanendje, que 
regressava da África do Sul, integrado 
numa coluna militar com pouco mais de 
duas centenas de viaturas perfiladas, foi 
atingido por uma bala, quando a referida 
escolta foi atacada pelos bandidos arma-
dos, na região de Chissibuca, na província 
de Inhambane.

Na verdade, o ataque teve resposta, ten-

do se seguido pouco mais de duas horas 
de intensos combates, ao fim dos quais o 
inimigo se retirou do local. Sucede, po-
rém, que, minutos depois, aparece um 
militar no meio de tantos, por sinal das 
forças governamentais, que, por razões 
inconfessáveis, exigiu que Nhanendje lhe 
desse o casaco  que trazia para se proteger 
do frio. Perante a recusa deste, deu-lhe 
dois tiros fatais.

Ora, este era o começo: o referido mi-
litar ostentava a patente de alferes. Nha-
nendje, apesar do intenso tiroteio, não 
tinha abandonado a sua viatura Toyota 
Hilux 2.4, de cor vermelha, e o carro nun-
ca chegou a ser atingido por balas durante 
todo esse tempo de guerra. Contam os fa-
miliares do referido militar, cujos nomes 
não publicamos por razões óbvias, que 
Nhanendje ainda chamou a atenção ao 
militar dizendo: “U nga dzi mahi leswo 
sawu. U nga ndzi lhakaniseli. Mina ndzi 
tumbulukela a Mambone. U nga vanga 
ku vanhu vanyingi va xaniseka”(não faça 
isso, não brinque comigo, eu sou de Mam-
bone. Vai provocar sofrimento de muita 
gente).

Mesmo com esta chamada de atenção, 
o alferes, com gula e vontade de matar, 
abriu fogo e alvejou o seu alvo mortal-
mente. Ora, porque aquele tipo de cenário 
talvez fosse comum em acções militares 
similares, ninguém se dignou a protestar 
contra o militar assassino. Há também a 
possibilidade de não ter sido visto pelos 
seus superiores hierárquicos.

Mas porque, de facto, o homem de 
Mambone não era de brincadeiras, nin-
guém conseguia remover o seu corpo dali 
da cadeira de motorista onde sucumbiu. 
Mas a escolta militar tinha que seguir e o 
carro de Nhanendje já não tinha motoris-
ta. O blindado que ia em frente de toda 
a coluna militar, estranhamente, deixou 
de arrancar e nenhum carro conseguia 
rebocá-lo. Esta passou a ser uma situação 
estranha para todos. Foi, deste modo, ne-
cessário um reforço vindo de Inharrime, 
para ajudar na escolta militar das mais de 
duas centenas de viaturas. 

 No entanto, enquanto isso acontecia, 

e durante todo esse longo período, eis 
que um indivíduo possuído de espíritos, 
e que fazia parte da comitiva, começou 
a manifestar-se, falando e dirigindo-se 
àquele alferes em língua ndau. “O homem 
que você matou é quem trava esta coluna 
e ninguém irá sair sem que seja tratado e 
observado tudo quanto ele exigir”, disse.

Na verdade, quem ousasse colocar a 
viatura em funcionamento para seguir 
viagem notava pela frente uma “chuva” de 
balas, mas, na verdade, nada disso estava 
a acontecer. Todas as viaturas pernoita-
ram naquele local, até que, pela manhã, 
apareceram anciãos daquela região, que 
dormiam nas matas por temerem a guer-
ra e só nas manhãs regressavam às casas. 
Foram estes que se responsabilizaram pe-
las cerimónias de kuphalha, pedindo aos 
espíritos locais que libertassem a área, de 
modo que os ocupantes na coluna pudes-
sem seguir viagem.

Mesmo assim, não foi possível, mas 
pelo menos conseguiram saber quem se-
ria o curandeiro que teria capacidade de 
resolver a situação que era um verdadeiro 
entrave. Na verdade, o pânico estava ins-
talado no seio de todos os ocupantes da 
coluna militar. Enquanto isso, o referido 
militar alferes, e mesmo já controlado pe-
los seus superiores hierárquicos, tentou 
suicídio, com recurso à sua arma, mas a 
mesma não disparou.

Quem devia resolver aquele assunto, 
segundo indicações feitas de forma tra-
dicional, era um famoso curandeiro co-
nhecido por “homem de fato branco”, da 
província de Gaza, distrito de Mandlaka-
zi. Pelo que, estimado leitor, não perca a 
oportunidade de acompanhar os passos 
que se seguiram, até porque o alferes foi 
obrigado a conduzir a viatura do finado 
até ao distrito de Mambone, onde ficava a 
casa do malogrado, mesmo sem conhecer 
o destino. Para além deste curioso acon-
tecimento, saiba na nossa próxima edição 
o que aconteceu, quer ao longo do percur-
so, quer depois de lá ter chegado. Adianto 
apenas que encontrou a sua vítima viva e 
à sua espera para o receber, o que é estra-
nho, não é? Até à próxima edição.
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Escaramuças de Xinavane e as lições aprendidas na 
relação social entre empregadores e comunidades

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

Xinavane, localizado na província de Ma-
puto, viveu momentos de caos no passado 
mês de Fevereiro. Posto administrativo com 
um grande nome na área de produção de 
açúcar, a relação entre moradores da pacata 
vila e da empresa Tongaat era de se esperar. 
Foram várias as vezes em que as comunida-
des denunciaram o facto de não haver uma 
convivência sadia entre elas e os gestores da 
empresa. Atropelos ao respeito e aos princí-
pios e valores culturais localmente aceites, a 
falta de diálogo, o desprezo, a fraca compar-
ticipação nas causas sociais são apontados 
como elementos que levaram àquela convul-
são social.

Os trabalhadores, que até se organizaram 
de forma pacífica e enviaram suas revindi-
cações à direcção da empresa, em jeito de 
resposta receberam insultos e humilhações 
por parte de quem mais amabilidade devia 
ter para com a causa daquele grupo. Perdeu-
-se aqui uma oportunidade de as partes se 
sentarem e encontrar um espaço para que os 
problemas constatados fossem pacificamen-
te resolvidos. Os gestores fizeram valer sua 
força de empregadores para proferir ofensas 
contra este grupo de cidadãos/profissionais.

Para quem apresenta uma preocupação, 
penso ser necessário permitir que este apro-
funde suas reivindicações e, de forma mais 
civilizada, fazer entender que esta ou aquela 
preocupação não terá resposta devido a este 
ou aquele factor, sem que isso signifique hu-
milhar e distratar o queixoso.

A resposta dada aos trabalhadores e pas-
sada ao público pelos órgãos de comunicação 
social denuncia claramente que o remetente 
da mesma é alguém com pouca preparação 
para administrar conflitos e, acima de tudo, 
para representar os interesses de uma orga-

nização profissional. Não se pode avançar 
com preconceitos e julgar valores sem que 
se tenha clareza do assunto. Dizer aos co-
laboradores: “vossos salários são resultado 
da vossa falta de formação, ou seja, vocês 
não estudaram”, é um insulto à dignidade 
e honra de qualquer homem. Havia meca-
nismos mais que apropriados para fazer os 
trabalhadores entenderem as dificuldades 
em dar uma resposta efectiva à exigência do 
aumento salarial. Aliás, o trabalhador tem 
uma plataforma interna instituída e que 
serve de vínculo de comunicação e harmo-
nização entre as partes. O responsável in-
dicado para estas negociações quis mostrar 
seu status mais da parte pessoal, o que em 
nada abona o nome da empresa.

A greve e desordem verificadas naquela 
pacata vila, caracterizadas por fogo posto 
em algumas residências e no posto policial, 
destruição de viaturas, ameaças de morte, 
são actos condenáveis, embora estes actos 
estejam relacionados com o momento de 
fervor por parte das comunidades locais.

Também vale a pena saudar o envol-
vimento do Governo como árbitro deste 
processo. Foi importante incutir nas par-
tes a ponderação, para que pautassem pelo 
diálogo e, de forma pacífica, encontrassem 
soluções que satisfaçam as partes. E foi isto 
o que se verificou na primeira semana de 
Março. As partes concordaram em fazer 
algum tipo de concessão, abrindo espaço 
para um clima de paz. Houve sim incre-
mento salarial para todos os escalões re-
presentados no quadro do pessoal profis-
sional da Tongaat.

Importante foi também a ida do S. Ex-
cia Sr. governador da província de Mapu-
to àquela vila pacata, para, junto com os 

moradores, discutir a causa e efeito desta 
convulsão social. Estes são os métodos de 
gestão de qualquer tipo de convulsão. De-
ve-se fazer o uso da palavra para acalmar 
as partes, iniciando deste modo o caminho 
da resolução. À empresa vítima destas es-
caramuças, recomenda-se a necessidade de 
melhorar seus mecanismos de comunica-
ção, seguindo alguns exemplos tais como:

·        Manter os trabalhadores e colabo-
radores informados sobre a vida económi-
ca da empresa (sucessos e fracassos), atra-
vés do comité sindical;

·        Elevar níveis de participação no 
contacto social com as comunidades, o que 
inclui a necessidade do respeito rigoroso 
pelas normas sociais de convivência local;

·        Ser parte activa na procura de 
soluções dos problemas que afectam as 
comunidades. Não se pode aceitar que as 
comunidades tenham dificuldades que a 
empresa pode ajudar a ultrapassar através 
da responsabilidade social;

·        A empresa deve realizar acções 
de fortalecimento das capacidades co-
munitárias, oferecendo pacotes básicos 
de treinamento em matérias tais como 
gestão de conf litos, comunicação, li-
derança, direitos humanos, incluin-
do a literacia económica no campo do 
empreendedorismo.

___
Lei_19/2019- Artigo 8
Nenhuma autoridade, seja adminis-

trativa, tradicional, local ou religiosa, 
pode legitimar, por qualquer forma e no 
âmbito das funções, a constituição de 
união com propósito imediato ou futu-
ro de constituir família, na qual uma ou 
ambas as pessoas sejam crianças. 
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Estado de direito e os seus cidadãos. Que se baseia 
na lei, não para se servir, mas para levar o poder ao 
cidadão e servir às suas colectividades. Uma ND do 
povo para o povo, que dissemina o poder e a admi-
nistração pública para servir a unidade mais ínfima 
dos moçambicanos, a família. Nunca esta tramoia 
de sobreposição de poderes em que se usurpam 
poderes de entidades sufragadas universalmente, 
que são obrigadas a suportar e, mais do que isso, 
aturar sangue-sugas do sistema, impostores que 
se fazem ao património público para procriar suas 
gangues. 

 D&F - Que análise a Nova Democracia faz 
sobre o espaço de actuação dos partidos que 
não estão no poder. Conseguem trabalhar 
livremente? 

SM- Nossa luta não é um jantar. Temos clareza 
disso. A ND, como dissemos, é um movimento e 
nenhuma sociedade alguma vez parou um movi-
mento, ela está em toda parte e em cada moçam-
bicano. As investidas contra a nossa acção têm exis-
tido, mas, seguramente, não nos atemos a qualquer 
forma de provocação, e agimos como se estes que 
nos pretendem impedir não existissem. Sim, é ne-
cessário reduzi-las à sua insignificância e orientar a 
nossa acção para não permitir que nossas armas se-
jam usadas indiscriminadamente contra nós, contra 
o povo que se expressa livremente. Uma acção que 
não se deve não ter em conta é a do ex-comandan-
te provincial da PRM na Província de Maputo, que 
presumimos ser uma atitude  humana e que resulta 
dos vários apelos que temos feito para que a Polí-
cia se reveja nos moçambicanos, porque, afinal de 
contas, tudo que acontece aos moçambicanos, dos 
quais os agentes da PRM fazem parte, reflete-se no 
dia-a-dia de cada um deles, de seus familiares e cír-
culos sociais de convivência. A atitude criminosa dos 
governantes do dia está lá, mas não vergaremos, e 
nestes actos contaremos com as instituições de jus-
tiça, que, mesmo capturadas, serão a nossa base 
para agir contra os que as capturaram e contra os 
que pretenderem impedir que o povo livre se repre-
sente da forma que melhor perceber ao longo dos 
tempos. Estamos firmes. 

D&F - A Nova Democracia, nas eleições 
passadas, teve episódios em que seus mem-
bros foram detidos. Como foi gerir aqueles 
acontecimentos?

SM - Foi normal, porque estávamos conscientes 
de que não cometemos nenhum ilícito eleitoral, 
pese embora, e aí está a captura do judicial, o juiz te-
nha se prestado ao tão ridículo papel de rasgar a lei 
e a honra, em nome de servir ao seu patrão “colono 
novo” em detrimento do povo que jurou servir. Mas, 
como dissemos amiúde, haverá cidadãos que não 
se respeitam e não respeitam as leis que as colec-
tividades escolheram como padrão de convivência, 
mas gerimos o assunto dentro do tempo ideal e os 
combatentes ficaram livres. Julgamos que em epi-
sódios daquela natureza os magistrados deveriam 
evitar participar, porque, para além da sujeira que é 
servir de forma medíocre, educam a sociedade para 
a leviandade. 

D&F - A detenção não intimidou os membros 
e o partido no geral? Os membros ainda se iden-
tificam com o partido?

SM- Olha! Todos que se engajaram fizeram-no 
por convicção e por sentir que a injustiça tomou a 
instituição do Estado, e que é preciso lutar por um 
Moçambique melhor, de direitos e igualdade pe-
rante às oportunidades e às leis. Foi bastante nega-
tivo para a Justiça, porque o caso ficou mediático e 

acreditamos que foi também para os indicadores de 
intolerância e autoritarismo, que não melhoram na 
governação do actual Presidente, e também conta 
a caça de liberdades de participação infligida à ND. 
Mas ficamos mais fortes e unidos e com a apresen-
tação positiva de toda a sociedade.

 
Crime institucionalizado na Saúde

 
D&F - Como é que vê a situação do país, 

olhando para diferentes aspectos: políticos 
(reagrupamento da Junta Militar e Cabo Delga-
do), económicos e de saúde (gestão da Covid-19) 
pelo MISAU?

SM- O que assistimos é uma autêntica selvaja-
ria, em que pessoas saem de dia e, em nome de um 
país, vão burlar entidades internacionais. Mas ainda 
assim julgamos que ao nível da política, há espaço 
bastante para a sociedade se expressar e participar 
com sugestões e alternativas. Os conflitos, quer no 
centro quer no norte, são um problema do partido 
no poder e seus agentes. Todo o articulado da ges-
tão destes conflitos nunca visou o seu fim, mas a ma-
nutenção. Às vezes latentes, para serem usados para 
fins eleitorais, entre outras finalidades. É preciso tirar 
do poder a actual força política, para acabar com 
os conflitos e resolver de vez as guerras cíclicas em 
Moçambique. A Saúde e a Covid-19… é lamentável. 
Não temos um sector de Saúde em Moçambique, 
pelo menos nos termos a que estávamos habitua-
dos, em que a escassez era justificada pela precarie-
dade forçada da nossa economia. Hoje, assistimos a 
um assassinato das comunidades, sobretudo relati-
vamente aos seus membros portadores de doenças 

crónicas. Assiste-se a uma ausência total de gestão, 
e remissão do sector ao crime institucionalizado, em 
que os moçambicanos morrem porque não podem 
pagar pelos serviços públicos de saúde adquiridos 
pelo seu esforço e impostos. É lamentável.

D&F - Como é que olha para o silêncio do Go-
verno moçambicano perante o que está a acon-
tecer na Ucrânia?

SM- Este regime é atípico. Nunca tem opinião so-
bre nada. Transformou Moçambique numa orques-
tra desafinada no concerto das nações. Este silêncio 
é semelhante a todos os outros silêncios a que este 
Governo nos habituou, e não seria excepção desta 
vez. Esse silêncio acaba coincidindo com a noção 
de que é preciso não agir, porque este mundo oci-
dental não mexe palha nenhuma quando a África e, 
Moçambique especialmente, é covardemente ata-
cada. Sim, há mercenários de toda a parte invadindo 
a terra dos africanos e nenhum Estado no mundo 
fez caso da situação de Moçambique, e não vimos 
nem a Bandeira de Moçambique, cinema, arte, ou 
qualquer outra manchete reivindicatória do direito 
dos moçambicanos, tão pouco ajudas para debelar 
o inimigo. Então, julgamos por um lado que é uma 
hipocrisia mundial. Morrem africanos e os seus direi-
tos humanos são subalternos. Aqui emergem con-
dições objectivas para o renascimento africano. Por 
outro lado, nenhum país deve agredir outro país. 
Seja a que pretexto for. Nem por invasão nem por 
libertação. Nem aqui em África nem lá. Devemos ser 
contra a guerra em qualquer parte do mundo. Os di-
reitos humanos não podem continuar propriedade 
de uns e não de toda a aldeia global. É isto que diria 
o governo da Nova Democracia, e com firmeza.

Presidente da Nova Democracia acusa Governo do dia de ser novo colono
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ro que fiz foi o xiticana, feito com base numa 
câmara de ar de roda de carro e uma lata, e saía 
um batuque. Então batucávamos na zona, tor-
nando o ambiente numa autêntica festa, e as 
pessoas gostavam. Até me chamavam de Jino-
re, que vem de Júnior, isto porque pessoas mais 
velhas tinham dificuldades em pronunciar a pa-
lavra Júnior.

A relação com o irmão, Alexandre Mazuze

DF- Há sensivelmente uma década, vocês 
organizaram um show ao vivo no Cine Áfri-
ca intitulado: “Irmãos Mazuze”. Era um reen-
contro apenas de música ou de convivência?

S.M: Era de juntarmos o útil ao agradável, de 
nós revivermos os tempos passados, e a melhor 
maneira de a gente voltar a conviver foi aquela, 
depois de passados longos anos sem que isso 
acontecesse.

DF- Falou-se, na altura, que era um reen-
contro para voltarem a falar-se. Pode co-
mentar um pouco sobre este ponto?

S.M: Podemos considerar que fosse mesmo 
um reencontro de reconciliação, mas nós nun-
ca tivemos clivagem, ou seja, atritos que nos 
levassem a não poder conversar como irmãos. 
Eu acho que os irmãos podem discutir, é natu-
ral, ainda por cima sendo homens, é bonito que 
isso às vezes aconteça. O que houve há tempos 
e que não trouxe de modo nenhum clivagens 
graves foi eu dizer a verdade acerca da autoria 
ou propriedade de uma música minha, e jul-
go que, tal como eu, ele também não guardou 
nada no fundo do coração.

DF- Teu irmão já disse que nunca te cha-
maria de Salimo Mohamed. Com o reencon-
tro terá mudado de pensamento, aceitando  
chamar-te por Salimo Mohamed?

S.M: Não! O Alexandre nunca me chamou 
por Salimo, ele chama-me sempre por Simião 
e às vezes nem pronuncia mano, porque mano 
para nós é uma questão de carinho (risos).

“Eu sabotava as tropas portuguesas”

DF - Por quantos países passaste?
S.M: Já estive em Portugal, por sensivel-

mente seis anos, a residir como militar, houve o 
momento de transição, aquilo que se chamava 
de mobilização, então fui mobilizado, primeiro 
para Angola, fiquei pouco tempo, porque hou-
ve necessidade de permuta com um meu cole-
ga português, que pretendia trabalhar aqui em 
Moçambique, e nós éramos do mesmo curso 
MAEK, técnicos especialistas em armamentos e 
equipamentos, aquilo que eu costumo chamar 
de material bélico.

DF - Nos tempos de tropa, participou em 
algum combate?

“Eu sabotava a tropa portuguesa” 
(parte 1)

SALIMO MOHAMED: O AGENTE DUPLO

Integrado no exército colonial portu-
guês, Salimo Mohamed teve a ingrata 
missão de lutar contra o seu povo. Mas, 
na prática, fez o contrário: sabotava o 

armamento do exército, de forma a pro-
teger os seus irmãos. O músico, que teve a 
oportunidade de privar com o pai da “Ope-
ração Nó Górdio”, acabaria por ser preso 
por proteger a FRELIMO, tendo sido liber-
tado apenas depois do golpe que depôs 
o regime salazarista em Portugal. contou-
-nos numa entrevista, há uns anos, e hoje 
a recuperamos, no contexto da celebração 
dos 10 anos do Dossiers & Factos.

Dossiers & Factos (DF) - Como gostaria 
de ser tratado, como Salimo Mohamed ou 
Simião Mazuze?

Salimo Mohamed (S.M): Eu acho que és 
livre de me tratar como quiseres, porque não 
vejo nisso entrave nenhum, continuarei a ser 
eu mesmo.

DF- Seu nome oficial é Salimo Mohamed 
ou Simião Mazuze?

S.M: Bem, aquele que me identifica hoje, 
ou melhor, aqueles que me conhecem hoje 
(jovens actuais) me chamam por Salimo Mo-
hamed, e pessoas da minha geração conhe-
cem-me pelo nome de Simião Mazuze, e assim 
me chamam. E há vezes em que até pedem 
desculpas, mas digo-lhes para que se sintam 
à vontade. Mas o nome com o qual 
fui registado e que consta do 
B.I é: Domingos Simião 
Júnior, filho de Do-
mingos Simião Ma-
zuze e de Maria 
José da Cunha 
Mazuze, já fa-
lecidos, que 
Deus os 
tenha!

DF- Do-
mingos!

S . M : 
Oh! … (ri-
sos)! É o 
p r i m e i r o 
jornalista a 
tratar-me as-
sim, é bonito, 
ainda bem! Pelo 
menos as pessoas 
passam a conhecer, 
porque é um nome que 
elas não conhecem e quan-

do me trataste por Domingos, senti um cari-
nho enorme e isso me tocou bastante no fun-
do do meu coração.

DF- Talvez para o domínio dos mais jo-
vens, a que se deveu a mudança de Simião 
para Salimo?

S.M: Bom! Deveu-se à minha conversão ao 
Islamismo, porque quando me converti a esta 
religião, atribuíram-me o nome de Salimo Mo-
hamed. Aliás, eu já trazia este nome também 
de uma história que já vem desde há muito, 
há duas décadas. Isto começou de uma pas-
sagem, depois de um belíssimo show que fiz 
com os Ghorwane, em Nampula. Então, no 
meu regresso, um fã abordou-me dizendo que 
o pai dele ou avó se chamava Salimo Moha-
med e ele gostaria de ver isto algum dia escri-
to nas primeiras páginas do jornal. 

DF- O casamento com uma muçulmana 
não contribuiu para a mudança do nome?

S.M: Não, porque eu já era chamado Sali-
mo Mohamed antes de fazer o nikhai, que é 
o casamento muçulmano, mas depois nos 
separamos.

DF- Quantos filhos Salimo tem?
S.M: Tenho seis filhos, de duas mães. Com a 

primeira, fiz quatro, dois rapazes e duas meni-
nas, que já são casados, mas eu e a mãe já es-
tamos separados. Em algum momento já não 
havia aquele contacto, o calor do nosso amor, 
mesmo o diálogo já não era construtivo. Muita 
coisa havia mudado, então optamos pelo di-
vórcio. Ela ficou com as crianças pequenas, na 

altura. A segunda é esta muçulma-
na de quem me separei por 

outras causas. Actual-
mente, vivo solteiro, 

com dois filhos. 
 

DF- Em que 
ano começou 

a cantar?
S.M: Co-

mecei com 
os meus 
10 anos 
de ida-
de, a essa 
altura já 
animava a 

c o m u n i d a -
de xaixaense 

em carnavais, 
onde tocávamos 

batucadas, e isso 
despertava em mim 

a ideia de fazer instru-
mentos musicais, e o primei-

Texto: Mudumela MacassaneD&F

Salimo Mohamed é uma lenda da música nacional
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S.M: Não considero aquilo ter participado 
num combate, mas a verdade é uma, colaborei 
bastante, eu não admitia que os soldados da 
Frente de Libertação de Moçambique fossem 
bombardeados. Eu sabotava o material bélico 
das tropas portuguesas, em especial rockets, 
bombas de 50 e 500 libras, aquilo caia e explo-
dia, mas não fazia efeito nenhum, porque as 
pólvoras já não estavam no sítio e isso quase 
me custava a vida. Uma vez descobriram, sa-
fou-me a minha teimosia, porque me defendi 
e cheguei a  dizer-lhes que “eu não era culpa-
do por terem comprado armas de guerra de 
1914”. Dizia-lhes em poucas palavras que com-
praram armas que não prestavam para nada, e 
que todas elas estavam podres!

D.F: Como é que descobriram que sabo-
tavas armamento?

S.M: Eu tinha sido mobilizado para estar 
em Moçambique e lutar contra o meu povo. 
Então, uma vez no distrito de Mueda, em Cabo 
Delgado, um tenente queria bombardear um 
sítio, o que eu fiz, despoletei as balas da me-
tralhadora MK-3, a arma ficou cravada e não 
disparava, apenas saiu a primeira bala. Eis que 
o piloto volta e pergunta quem montou as 
metralhadoras? Respondi que tinha sido eu, 
ele, aos berros, disse: isto não funcionou, pá! 
Então a minha resposta foi essa: “senhor te-
nente, não sou culpado se vocês compraram 
armas de 1914.” A verdade é que eles já vinham 
desconfiando.

 
“Conversei com Kaúlza de Arriaga em ple-

no voo”

DF- Aqui em Moçambique operou em 
que províncias?

S.M: Estive na base aérea número cinco, 
que alimentava toda a zona norte, e localiza-
va-se em Mueda, na província de Cabo Delga-
do, que era um desdobramento para aquelas 
missões dos FIATs. Recordo-me também que 
havia outras bases em Lichinga, chamadas de 
bases aeródromos, onde também eram feitos 
desdobramentos ou pontes aéreas. Ainda esti-
ve em Pemba por um tempo, onde quase des-
cobriram que eu fazia algo para a defesa das 
tropas da FRELIMO, porque me encontraram a 
conversar com algumas pessoas da população 
em arbustos de frutas silvestres. Eu estava a 
montar aquelas bombas de 500 libras na Par-
ma, olhei e apercebi-me que aquelas pessoas 
estavam a olhar atentamente para o que eu 
fazia, e cheguei inclusive a dialogar um pouco 
com elas e disseram-me que estavam a assistir 
à montagem de armas para aviões.

Este meu movimento e conversa com aque-
las populações fez com que dois dias depois 
me transferissem novamente para a base de 
Nacala, a central da região norte, e só voltei a 
sair dali em 1972, no tempo da Operação Nó 
Górdio.  

DF- Participou dessa operação?
S.M: Praticamente participei, pois cheguei 

a viajar e tive uma conversa durante o voo com 
o general Kaúlza de Arriaga. Aliás, quando vol-
to de novo para Nacala, uma semana depois, 
sou transferido para Mueda, então a ida coin-

cidiu com o general Kaúlza de Arriaga a seguir 
no mesmo voo. Cumprimentamo-nos, eu era 
o único pretinho ali dentro, então ele disse: 
“vamos viajar juntos”, senta aqui! E viajámos 
juntos conversando amenamente. É motivo 
para dizer que tive a sorte de estar ao lado 
deste histórico general (risos). Embora eu fos-
se pequeno!

DF- O que explorou dessa viagem com o 
general Kaúlza de Arriaga?

S.M: Talvez não tenha explorado muito, 
mas conversávamos acerca da viagem, sem 
me aperceber, porque nem se falava da tal 
operação Nó Górdio, apenas se notavam mo-
vimentações de tropas, aqui e acolá, inclusive 
de comandos da força naval, pára-quedistas, 
aquilo era verdadeira loucura. No dia dessa 
tal missão, só vi uma movimentação estranha 
de helicópteros logo pela madrugada, por 
volta das 4:30, a levantarem voos com muitos 
soldados, aquilo parecia moscas em cima, os 
helicópteros - T6, FIATs, com aquele cenário fi-
quei muito revoltado que até fiz uma música 
naquela altura sobre o que vi naquele dia.   

DF- Chegou a sair da base ou apenas mu-
niciava o armamento?

S.M: Saí só uma vez no helicóptero, numa 
operação de rotina, voei, porque eu trabalhei 
no LM canhão, que é um helicóptero que traz 
montada uma metralhadora. Então fui voar 
com um capitão, dessa vez recordo-me que, 
de repente, deparámo-nos com pessoas em 
fila indiana e nada aconteceu. Mais adiante, 
vimos uma pessoa que aparentava ser crian-
ça e que estava a fugir. Então, o capitão disse, 
tentando abaixar um pouco o helicóptero, dá 

Alexandre Mazuze, irmão de Salimo Mohamed

tiro! Eu disse não, aquela é uma criança, ele sol-
tou asneiras, mas obrigando-me a atirar, e, por 
último, eu expliquei também que não podia, 
porque as leis de voo não aconselham disparar 
àquele tipo de alturas! Daí, ao longo de todo o 
voo, só nos insultávamos na linguagem militar, 
que não importa aqui referir.       

DF - Quando é que deixa o exército 
português?

S.M: Bem, depois do golpe de Estado de 25 
de Abril, em Portugal. A esta data, eu estava 
numa cadeia. Então, com o golpe de Estado, 
fiquei praticamente liberto. 

DF - O que teria feito para ser preso até 
ser libertado com a realização do golpe?

S.M: Bem, como dizia, eu já tinha certas in-
tenções, como, por exemplo, as de sabotagem 
das manobras militares deles. Então, quando 
tentei, sem sucesso, queimar o hangar dos 
aviões em Nacala, eles desconfiaram de mim, 
juntamente com mais algumas pessoas, e 
devolveram-me a Portugal, lá para os Açores. 
Mesmo assim, continuei com esse tipo de com-
portamento, até que já queria fugir da tropa, 
e fui preso justamente por isso, agravado pelo 
facto de ter mostrado resistência, quando um 
militar de raça branca veio para me recolher. 
O meu comportamento já os preocupava tan-
to, e lá nos Açores já tinha criado amizade com 
uns americanos também negros e formávamos 
um grupo forte de insurgentes, e foi isso que 
me custou a prisão até à efectivação do golpe 
de Estado. Depois do golpe, o governo soltou 
todos os presos políticos e militares, e cada 
qual escolheu o destino que queria seguir. Eu 
regressei à casa



SEGUNDA-FEIRA14 de Março de 202214 DOSSIERS & FACTOSINSS

O distrito de Palma contava, até 
Dezembro de 2021, com um uni-

verso de  110 contribuintes (empresas), 
4.615 beneficiários (trabalhadores), 13 
trabalhadores por conta própria (TCP), 
4 na manutenção voluntária no sistema 
(MVS) e mais de 40 pensionistas, den-
tre eles os de Velhice, Invalidez e de 
Sobrevivência.

Uma equipa da instituição, encabeçada pelo 
respectivo delegado provincial, Chomar Selema-
ne, esteve a trabalhar na região, durante a sema-
na passada, para apurar a realidade no terreno, 
tendo mantido encontros com as autoridades lo-
cais, de quem recebeu garantias de apoio ao INSS 
no restabelecimento dos seus serviços, logo que 
estiver pronto.

Em Palma, a equipa foi recebida pelo Adminis-
trador do Distrito, João Buchile, a quem solicitou 
um espaço para o funcionamento dos serviços 
do INSS, enquanto irão decorrer os trabalhos de 
construção das futuras instalações, cuja visita 
igualmente visava aferir as condições para o lan-
çamento da sua primeira  pedra das obras da De-
legação Distrital do INSS de Palma.

Em resposta, João Buchile agradeceu o INSS 
pelos passos dados, por considerar que tal irá re-
lançar o desenvolvimento daquele distrito, bem 
como o alívio que irá dar à população e aos uten-
tes dos seus serviços, que percorriam vários qui-
lómetros à procura de atendimento. Prontamen-
te, o administrador de Palma disponibilizou uma 
casa Tipo 3 para o funcionamento dos serviços do 
INSS, facto que mereceu um agradecimento do 
delegado provincial, Chomar Selemane, o qual 
garantiu que, dentro de um curto espaço de tem-
po, serão retomadas as actividades interrompidas 
naquela zona, há cerca de um ano, sendo que os 
mesmos serviços, para além de Palma, igualmen-
te assistirão os distritos de Mocímboa da Praia, 
Mueda e Muidumbe.

Ainda em Palma, a equipa do INSS manteve um 
encontro com o presidente da Associação Com-
promisso Comércio, Jamuhuri Ali, que se dedica 
ao comércio de peixe, a retalho, crustáceos e mo-
luscos, com o objectivo de convidar este grupo a 
participar na sensibilização dos seus membros e 
outros trabalhadores na sua inscrição no sistema 
de segurança social, bem como na identificação 
dos pontos de maior concentração de pescado-
res. O distrito tem 4 conselhos consultivos de pes-
ca (CCP), nomeadamente em Quionga, Quirinde, 
Olumbe e na sede distrital.

INSS vai retomar serviços em 
Mocímboa da Praia e Palma 

A Delegação provincial do 
Instituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS), em Cabo 
Delgado, pretende retomar, 

o mais breve possível, os seus servi-
ços nas zonas afectadas pelas acções 
de terroristas e que a situação agora 
tende a voltar à normalidade, em re-
sultado do trabalho realizado pelas 
forças de defesa e segurança, com 
destaque para os distritos de Mocím-
boa da Praia e de Palma.

INSS prepara-se para volatar ao activo em Cabo Delgado

Cortesia: INSSD&F

O distrito de Palma contava, até Dezembro 
de 2021, com um universo de  110 contribuintes 
(empresas), 4.615 beneficiários (trabalhadores), 
13 trabalhadores por conta própria (TCP), 4 na 
manutenção voluntária no sistema (MVS) e mais 
de 40 pensionistas, dentre eles os de Velhice, In-
validez e de Sobrevivência.

Já no distrito de Mocímboa da Praia, onde o 

INSS tem instalações em estado avançado de de-
gradação, a brigada foi recebida pelo Secretário 
Permanente Distrital, João Joaquim António Sa-
raiva, dentro do mesmo propósito, tendo visitado 
os terrenos já reservados para a construção das 
futuras instalações onde funcionará a Delegação 
Distrital do INSS, assim como a residência do res-
pectivo delegado.
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Texto: Amad Canda e Quelto 
Janeiro

D&F

“Juiz teve momentos de incoerência”
Terminou, na última semana, o jul-

gamento do mediático Processo 
18/2019-c, conhecido como “caso 
dívidas ocultas”, com as alegações 

finais dos advogados e seus constituintes. 
Instado a comentar sobre a maratona, que 
iniciou em 23 de Agosto de 2021, o jurista 
Baltazar Fael atribui nota positiva à forma 
como o julgamento foi conduzido, mas 
aponta “algumas incoerências” do juiz.

No dia 1 de Agosto deste ano, o país vai parar para 
ouvir Efigénio Baptista a proferir a sentença do caso 
dívidas ocultas. É um dado adquirido que a mesma 
será controversa, tal como é controverso o próprio 
juiz, a quem a Ordem dos Advogados de Moçambique 
(OAM) chegou a rotular de “tirano”. O adjectivo é jus-
tificado por alguns momentos em que Baptista adop-
tou uma postura “dura” para com os advogados.

O ponto mais alto da tensa relação que o juiz man-
teve com os causídicos foi a expulsão de Salvador Nka-
mate e Jaime Sunda, defensores do réu Manuel Renato 
Matusse, antigo conselheiro político do ex-Presidente 
da República Armando Guebuza. Neste momento, diz 
o jurista Baltazar Fael, impunha-se outra postura.

“Exagerou naquilo que é o seu poder em termos 
de condução do processo. Podia ter sido mais mode-
rado, devia ter ponderado melhor, porque estamos 
numa situação em que os ânimos estão exaltados, 
porque o processo tem essa complexidade, está a ser 
transmitido pela Imprensa e ninguém quer ser humi-
lhado perante os moçambicanos”.

“Ele podia interromper a audiência, pedir para que 
os advogados se acalmassem, ao invés de humilhá-los 
em público”, acrescenta o também pesquisador do 

Baltazar Fael, jurista e pesquisador

Quitéria Guirengane, activista social

BALTAZAR FAEL ANALISA PRESTAÇÃO DE EFIGÉNIO BAPTISTA

Centro de Integridade Pública (CIP), que, no entanto, 
não se esquece de assinalar os momentos em que o juiz 
foi condescendente para com alguns réus.

Fael, para quem o que aconteceu foi um aprendi-
zado para o juiz e para a sociedade, acredita que, num 
ambiente mais fechado, os intervenientes processuais 
poderiam ter tido outra postura em tribunal.

Por outro lado, a fonte 
considera que o juiz foi 
incoerente logo no pri-
meiro dia do julgamento, 
nomeadamente na esco-
lha do Código Penal de 
1929 em detrimento do 
de 2019, uma situação que 
não agradou aos defenso-
res dos 19 réus das dívidas 
ocultas.

Já em relação à OAM, 
acusada pela população 
de proteger os réus, Bal-
tazar Fael lembra que, 
apesar de ser referida no 
processo como “assisten-
te do Ministério Público”, 
a mesma não tem de ser 
submissa. “A Ordem é as-
sistente e subordina-se 
ao Ministério Público, se-
gundo aquilo que a lei diz, 
mas isto, na minha óptica, 
não quer dizer que tem 
de andar sempre a rebo-
que e aceitar tudo o que 
o Ministério Público diz”, 
esclarece.

O jurista faz notar ain-
da que a OAM até tem a 
prerrogativa de recorrer 
da sentença, caso discor-

de da mesma, o que deixa ainda mais vincada a sua 
independência.

Ministério Público deve continuar a investigar

Apesar de o julgamento ter girado em torno dos 
subornos supostamente recebidos pelos réus (cerca 
de USD 70 milhões), o Ministério Público exigiu uma 
indemnização no valor de USD 2,7 mil milhões, que, 
acrescidos de juros, sobem para USD 3.5 mil milhões. 
Ultrapassa, portanto, o valor total das dívidas, que é de 
USD 2.2 mil milhões.

Baltazar Fael diz que o pedido não faz sentido e 
entende que o Ministério Público deve continuar a in-
vestigar. “O Ministério Público não deve fugir daquilo 
que é a sua responsabilidade de continuar a investigar 
este caso, não só em Moçambique, mas também além-
-fronteiras, no sentido de saber onde está o dinheiro”.

 
Um verdadeiro teatro

Por sua vez, a activista social Quitéria Guirengane 
considera que o julgamento foi um “teatro de ajuste de 
contas” que deixou de fora os verdadeiros arquitectos 
do maior calote financeiro do país. A activista prevê 
que situações similares aconteçam nos próximos anos.

“Quando Nyusi sair do poder, o outro timoneiro 
do partido e do país irá julgá-lo, assim sucessivamen-
te, como uma ‘guerra de alas’ pelo controlo do poder 
político e não para garantir que os cidadãos tenham 
poder”, antevê.

Mas o que verdadeiramente preocupa Quitéria Gui-
rengane é a ideia de que o Estado nada está a fazer 
para evitar calotes futuros. “Se eu perguntar o que foi 
feito no cartório do Ministério das Finanças para evitar 
o registo de novas empresas fantasmas, ninguém dirá 
nada. Se questionar o que foi feito para impedir que 
os agentes do Banco de Moçambique continuem a ser 
intimidados com vista a assinar documentos com ga-
rantias em nosso nome, ninguém irá responder”, anota.
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Nyusi e Rapamphosa estiveram juntos no último fim de semana, em Pretória
missão da Comunidade para o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), a SAMIM, nas siglas em inglês, 
mereceu pouco destaque na nota.

“Os dois Chefes de Estado manifestaram preocu-
pação com o aumento do número de mudança in-
constitucional de governos no continente africano, 
incluindo nas repúblicas do Mali, Burkina Faso e Gui-
né, enquanto a situação de segurança na região do 
Sahel, leste da RDC e partes do norte da província de 
Cabo Delgado de Moçambique continuam a ser moti-
vo de preocupação”, diz o comunicado, no qual Nyusi 
e Ramaphosa sublinha a “necessidade de fortalecer a 
União Africana e as organizações sub-regionais em 
África com vista a promover a paz, segurança, estabi-
lidade e desenvolvimento sustentável. VOA

Nyusi e Ramaphosa pedem à ONU para 
intermediar diálogo

ENTRE A UCRÂNIA E RÚSSIA

Os presidentes de Moçam-
bique e da África du Sul 
pediram ao Conselho de 
Segurança que crie condi-

ções para o diálogo entre a Rússia e 
a Ucrânia com vista a colocar um fim 
à invasão russa.

Eles também justificaram a abstenção de Maputo 
e Pretória na Assembleia Geral da ONU sobre a inva-
são russa e manifestaram preocupação com golpes 
de Estado em vários países africanos.

Em comunicado divulgado no final da reunião da 
Comissão Binacional entre a África do Sul e Moçambi-
que, realizada nesta sexta-feira, 11, em Pretória, Filipe 
Nyusi e Cyril Ramaphosa “instaram o Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas a mandatar o secretário-
-geral das Nações Unidas para iniciar um diálogo en-
tre a Rússia e a Ucrânia”.

Eles apelaram “a uma abordagem equilibrada do 
conflito através do diálogo que atenderá as preocu-
pações de segurança de ambas as partes no conflito” 
e, na nota, “expressaram a sua preocupação com a 
crescente crise humanitária na Ucrânia”.

Ambos chefes de Estado justificaram a abstenção 
dos respectivos governos na votação da resolução da 
Assembleia Geral que condenou a invasão russa, a 2 
de Março, dizendo que ela “foi baseada na convicção 
de que a resolução não foi fundamentada numa ava-
liação equilibrada das causas subjacentes ao confli-
to” e apelaram a uma análise “equilibrada do conflito 
através do diálogo que abordará as preocupações de 
segurança de ambas as partes em conflito”.

Reforma do CS da ONU e apoio a Moçambique

Ainda a propósito do papel da ONU, Nyusi e Ras-
maphosa defenderam a necessidade da reforma do 
Conselho de Segurança e Pretória reconfirmou o seu 
apoio à candidatura de Moçambique a membro não-
-permanente a partir de Janeiro do 2023.

No campo bilateral, os dois Chefes de Estado 
congratularam-se com o reforço da copperação e da 
“amizade” entre os dois países e “ressaltaram a neces-
sidade de intensificar colaboração em áreas que pro-
metem impacto e benefício imediatos”.

A situação em Cabo Delgado, onde tropas da Áfri-
ca do Sul ajudam as Forças de Defesa e Segurança de 
Moçambique a combater o terrorismo, no âmbito da 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Na ocasião, o líder da Renamo referiu que 
a paz é um bem comum que deve ser preser-
vado, daí ter formulado um pedido à Finlândia 
e a toda a comunidade internacional para que 
apoiem o processo de DDR, que vem enfren-
tando entraves de vária ordem.

Ossufo Momade lamentou a “intolerância 

Ossufo Momade pede apoio da Finlândia

O presidente da Renamo, Ossufo Mo-
made, manteve, no dia 09 de Mar-
ço, um encontro com a embaixa-
dora finlandesa em Moçambique, 

Anna - Kaisa Heikkienn. Na referida reunião, 
foram discutidos vários temas, com destaque 
para três, nomeadamente a situação da Ucrâ-
nia, a paz e a democracia em Moçambique e o 
processo de Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR) da tropa da Renamo.

No encontro com Anna - Kaisa Heikkienn, Moma-
de também condenou o terrorismo em Cabo Delgado

política” supostamente perpetrada pelo Parti-
do Frelimo, tendo destacado que os membros 
da formação política que encabeça são impe-
didos de realizar suas actividades. Acrescen-
tou que, nessas circunstâncias, não se pode 
falar de democracia.

A democracia está também minada, segun-
do Momade, pelas fraudes eleitorais, que diz 
serem “cíclicas”. Para acabar com esta situação, 
disse que vai exigir que a Renamo faça parte 
das brigadas de recenseamento, mas também 
apelou a uma maior “vigilância” da comunida-
de internacional, convidando-a a estar em lu-
gares “críticos”, e a não limitar a sua presença 
às capitais provinciais e vilas.

No que ao tema “Ucrânia” diz respeito, 
o líder da perdiz reiterou a condenação do 
seu partido à invasão russa, uma posição de 
resto coincidente com a da Finlândia, mas 
que destoa com a neutralidade do Estado 
moçambicano.

Texto: Dossiers & FactosD&F

PARA PÔR O DDR A ANDAR
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Texto: Quelto JaneiroD&F

Solução passa por mercados 
alternativos
O Governo de Moçambique deve 

controlar as empresas e forne-
cedores de bens provenientes 
da Europa, para evitar a possi-

bilidade de alguns importadores eleva-
rem os preços de produtos como o trigo 
e combustíveis a preços insustentáveis 
e injustificáveis, tendo o conflito entre a 
Rússia e a Ucrânia como pretexto. A po-
sição é defendida por Egas Daniel e Titos 
Quive, que também instam o executivo a 
encontrar praças alternativas à Europa.

Desde 24 de Fevereiro deste ano, a Rússia e a 
Ucrânia travam um conflito militar, depois de as 
tropas de Vladimir Putin terem invadido o território 
governado por Volodymyr Zelensky. A economia 
ressentiu-se imediatamente, especialmente na Eu-
ropa, onde os preços dos combustíveis conhecem 
uma escalada rara nos últimos anos.

Entretanto, é ponto assente que a crise provo-
cada por este conflito far-se-á sentir em todo o 
mundo, não estivessem em causa duas potências 
no que a commodities como petróleo, gás e trigo 
diz respeito. Egas Daniel avisa que, em caso de “co-
lapso” das economias dos dois beligerantes, o im-
pacto será brutal, e, tendo isso em mente, diz que o 
país deve preocupar-se em estabilizar os produtos 
provenientes de ambas as nações. 

Uma das estratégias propostas 
pelo economista é a procura de 
alternativas para a oferta 
dos referidos produtos 
– trigo, combustí-
veis, milho, entre 
outros. Toda-
via, sublinha 
a fonte, as 
mesmas al-
ternativas 
devem ser 
d e v i d a -
mente ge-
ridas, para 
assegurar 
que não 
haja ruptu-
ra de stock 
dos produ-
tos em causa.

 “O trigo é 
um dos bens mais 
importados [em 
Moçambique], segui-
do do arroz, pelo facto de 
consumirmos todos os dias. 

Titos Quive, economista

CONFLITO RUSSO-UCRANIANO GERA PREOCUPAÇÕES

Por isso, deve-se fazer um esforço para conter o 
aumento do preço destes produtos, e consequen-
temente também do pão”, disse. 

“É importante que os preços a nível interno 
não venham a registar subida devido 

a dificuldades em achar forne-
cedores alternativos para 

o mercado nacional”, 
acrescentou.

 
O peso da 

Rússia
 

Para Egas 
Daniel, o 
conflito ora 
em curso 
não deve 
ser subes-
t i m a d o , 
pois o seu 
i m p a c t o 

pode, de 
facto, ser bas-

tante grande. 
Para vincar a sua 

tese, faz notar que 
a Rússia tem um dos 

maiores PIBs (Produto 
Interno Bruto) do mundo, 

sendo a décima maior potên-

cia económica.
“A Rússia consegue comparticipar em grande 

parte no comércio internacional, com produtos es-
tratégicos, como o petróleo, milho e trigo”, disse, 
acrescentando que, ao lado da Ucrânia, é o maior 
celeiro de grãos do mundo. As duas nações expor-
tam tais produtos em grandes quantidades, cená-
rio que tende a alterar-se porque a Ucrânia é palco 
de guerra, por um lado, e porque a Rússia está a ser 
alvo de sanções, por outro.

 
Governo deve fazer valer o carácter social

 
Por sua vez, Titos Quive defende que o Gover-

no deve fazer valer o seu carácter social, aplicando 
medidas capazes de reduzir o impacto da crise, a 
começar pelo subsídio aos operadores de trans-
porte de passageiros, para evitar que estes se apro-
veitem futuramente da subida dos combustíveis 
para impor taxas pesadas aos utentes, por um lado, 
e que usem esse facto como pretexto para praticar 
encurtamento de rotas, por outro.

 Às acções de carácter social acrescenta-se a 
proposta de revisão de medidas fiscais para rela-
xar o impacto de um conflito que a fonte descreve 
como um “golpe” para os países mais pobres, es-
sencialmente dependentes de importações.

 Por outro lado, o economista apela para maior 
controlo face à possibilidade de aproveitamen-
to da situação por parte de alguns fornecedores. 
Tudo isso, elucida, visa evitar que o consumidor fi-
nal – que pouco ou nada sabe sobre importação de 
produtos – seja roubado.

ECONOMIA

Egas Daniel, economista
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A garantia foi dada na semana finda ao governador 
da província de Maputo, que escalou a comunidade de 
Mulotana, distrito de Boane, para testemunhar a colhei-
ta da produção agrícola do sector familiar e interagir 
com a população. O momento foi marcado por uma 
feira, na qual os agricultores expuseram seus produtos.

Júlio Parruque começou por felicitar a população, 
por ter acatado e cumprido as orientações do pelouro 
da Agricultura ao nível da província e do distrito, no-
meadamente o plantio escalonado e o uso de culturas 
resistentes às pragas.

Na interacção com a população, Parruque recebeu 
garantias de ter havido uma produção bastante o sufi-
ciente para que não haja fome nas famílias, uma boa-
-nova que enaltece os esforços do executivo provincial 
na observância das políticas agrícolas emanadas pelo 

Governo.
A população expôs problemas como falta de água, 

falta de corrente eléctrica e falta de estradas em condi-
ções, falta de escola secundária e hospital, para além da 
insuficiência de transporte semi-colectivo.

O Executivo Provincial de Maputo agradeceu e aco-
lheu todas as reclamações, tendo prometido enviar 

Mulheres exortadas a educar a
sociedade

Não haverá fome em Boane

Mulheres da província de 
Maputo foram recomen-
dadas a continuar a edu-
car a sociedade e encora-

jadas a continuar na linha da frente 
da prevenção e combate à Covid-19, 
da luta contra o terrorismo em Cabo 
Delgado e da luta contra a fome e a 
pobreza, produzindo cada vez mais.

Agricultores do sector familiar 
asseguram que não haverá 
fome, pelo menos, na loca-
lidade de Mulotana, distrito 

de Boane, devido à produção agrícola 
abundante nesta parcela da província 
de Maputo.

Governador satisfeito com a colheita

equipas para trabalhar com vista à sua rápida solução. 
No mesmo diapasão, apelou a população para a união 
e vigilância contra o inimigo. “Considerando que Mulo-
tana é uma zona em rápida expansão e crescimento po-
pulacional, há que prestar atenção aos novos vizinhos. 
Depois de os acolher com hospitalidade, procurar saber 
quem realmente são”, disse.

Mulheres na linha da frente para educar a sociedade

Texto: CortesiaD&F

Texto: CortesiaD&F

O apelo foi feito pelo governador da provín-
cia de Maputo, Júlio Parruque, por ocasião das 
festividades do Dia Internacional da Mulher, 
assinalado a 8 de Março.

Parruque disse que a celebração ganhou 
significativo sentido por decorrer após dois 
eventos importantes para a província e para o 
país todo, como a eleição da secretária provin-
cial da OMM de Maputo e a passagem do 55º 
aniversário do Destacamento Feminino.

De seguida, destacou o papel impulsiona-
dor da mulher no desenvolvimento do país e 
da província, classificando a mulher como o 
tentáculo angular, fundamental e esperan-
ça viva da construção de um Moçambique 
melhor.

Na ocasião, felicitou-as por demonstrarem 

o seu potencial, patente no facto de ocupa-
rem 50% dos cargos de chefia e confiança na 
província.

O chefe do Conselho Executivo Provincial de 
Maputo referiu que a data é um marco histórico 

NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

GARANTIA DOS AGRICULTORES DO SECTOR FAMILIAR

na luta pela liberdade e igualdade de direitos.
“O mundo inteiro curva-se a todas as mulhe-

res em reconhecimento dos seus feitos e con-
tribui para o desenvolvimento e progresso de 
todas as nações”, disse.
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Texto: Dossiers & FactosD&F

INGD reforça assistência humanitária 
em Nampula

A província de Nampula foi a 
mais afectada pelo ciclone Tro-
pical Gombe, que chegou a Mo-
çambique na semana passada. 

É, por isso, aquela que mais preocupa às 
autoridades, especialmente ao Instituto 
Nacional de Gestão e Redução do Risco 
de Desastres (INGD), que está a reforçar 
os stocks de produtos nos armazéns.

Esta garantia foi dada aquando da visita efec-
tuada por uma comitiva composta pela presidente 
do INGD, Luísa Celma Meque, pelo secretário de 
Estado na província de Nampula, Mety Gondola, e 
pelo governador da província de Nampula, Manuel 
Rodrigues, ao armazém provincial, a fim de aferir a 
capacidade de assistência às vítimas do ciclone tro-
pical Gombe.

Na ocasião, o encarregado do armazém infor-
mou que o pré-posicionamento de bens alimenta-
res e não alimentares foi realizado com muita an-
tecedência, tendo sido colocados bens de primeira 
necessidade em distritos estratégicos. Os bens pré-
-posicionados perfazem cerca de 110 toneladas de 
produtos alimentares diversos.

 No, entanto, já no decorrer do fenómeno, hou-
ve necessidade de reforço, conforme avançou Cé-
sar Tembe: “sentimos que devíamos reforçar os 
distritos que foram afectados, e esse reforço foi 

Armazéns já estão a ser reforçados

Luísa Celma Meque na visita a Angoche

RESPOSTA AOS EFEITOS DO “GOMBE”

chegando de várias regiões”.
Os dirigentes foram informados que está em 

curso o reforço das quantidades em cerca de 360 

toneladas de produtos diversos. Outra nota impor-
tante foi a garantia de que os produtos actualmen-
te disponíveis já estão a ser usados na assistência às 
famílias afectadas.

Por fim, os dirigentes foram unânimes em referir 
que o reforço deve ser realizado com a maior brevi-
dade possível, sobretudo nos distritos mais afecta-
dos pelo ciclone tropical Gombe.

Mais de 10 pessoas morreram
 
Até ontem, 12 pessoas eram dadas como mortas 

na província de Nampula, em consequência da pas-
sagem do ciclone tropical Gombe. Cinco delas são 
da mesma família e foram vítimas do desabamento 
da residência em que viviam. Este fim-de-sema-
na, a presidente do INGD deslocou-se a Angoche, 
onde, entre outras acções, confortou as famílias 
enlutadas.

 Além de matar, os ventos fortes deixaram cer-
ca de 40 pessoas com ferimentos graves. Gombe 
vitimou cerca de 30 mil pessoas, o corresponden-
te a 6147 famílias nas províncias de Nampula e 
Zambézia. 

Mais de 3000 casas ficaram totalmente destruí-
das e cerca de 2500 parcialmente destruídas. Rela-
tivamente às infra-estruturas, o destaque vai para a 
destruição de 346 salas de aula, 11 casas de culto, e 
derrube de 74 postes de energia.

 O INGD tem oito centros de acolhimento ac-
tivos para assistir às vítimas do ciclone, que teve 
como ponto de entrada a província de Nampula, 
com ventos entre 120 e 165 quilómetros por hora e 
precipitação acima de 200 milímetros em 24 horas.
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Ginho Sibia, produtor e promotor de eventos na Mu-
liba, trabalha na área há mais de 10 anos. Afirma que o 
impacto da pandemia foi devastador no “nosso sector e 
não só. Tivemos vários danos, perda de vidas humanas, 
empregos, algumas empresas foram à falência e nem sei 
se ainda irão recuperar-se ”.

 Para Sibia, foram cerca de três anos muito difíceis e 
vividos com muito sacrifício e dor, num cenário de ab-
soluta falta de receitas, uma vez que “não havia trabalho 
para ninguém na área artística no geral. As casas de pasto 
estavam fechadas, salas de espectáculos idem, museus, 
galerias, entre outros espaços culturais, nada funcionava”. 

Mas esse cenário mudou. As “portas da arte” estão 
novamente abertas e com elas as portas do regresso ao 
período pré-pandemia. As coisas estão animadoras, diz 
o promotor, assinalando, no entanto, que ainda se está 
longe dos tempos áureos.

 “As receitas e os cachês caíram muito, porque o rit-
mo já não é o mesmo. As restrições de número de pes-
soas nos espaços, horários reduzidos, tudo isto influencia 
muito nos ganhos, tanto para os artistas, quanto para os 
empresários desta área. O público tem reagido positiva-
mente, as pessoas já começam a sair de casa para estes 
espaços de forma gradual, é de louvar”, defendeu Sibia, 
que considera ter ficado mais por arranjar patrocinado-

Promotores de eventos já respiram 
de alívio                                             
Os promotores de eventos na cida-

de de Maputo ainda se ressentem 
dos impactos da Covid-19, apesar 
do relaxamento das medidas res-

tritivas, bem como da reabertura das casas de 
pasto. Estes profissionais afirmam estar ainda 
a se reerguer da situação, apelando ao públi-
co para que adira aos eventos.

Eugénio Santana, promotor de eventos

Ginho Sibia, promotor de eventos

DEPOIS DO RELAXAMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS

Texto: Albino MahumanaD&F

res para os eventos.
 As empresas queixam-se de falta de dinheiro e apenas 

um sector vai salvando o barco: “as marcas de bebidas al-
coólicas vão fazendo o que podem”.

 
 “Vivemos cheios de medo e assustados”

 
Sibia considera que, antes da pandemia, as pessoas 

“As receitas e ca-
chês caíram mui-

to, porque o ritmo já não 
é o mesmo. As restrições 
de número de pessoas 
nos espaços, horários 
reduzidos, tudo isto in-
fluencia muito nos gan-
hos, tanto para os ar-
tistas, quanto para os 
empresários desta área. 
O público tem reagido 
positivamente, as pes-
soas já começam a sair 
de casa para estes espa-
ços de forma gradual, é 
de louvar”
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O secretário-geral aponta as instituições fortes 
como uma das formas de devolver os momentos bons 
do andebol, mas sabe que esse processo tem de come-
çar de dentro, com o envolvimento de todos os mem-
bros da associação. Nesse sentido, a associação tem 
procurado influenciar para que os clubes (especifica-
mente os departamentos de andebol) sejam cada vez 
mais presentes, tenham equipas mais fortes e, sobre-
tudo, domínio dos regulamentos e de todos os outros 
instrumentos adstritos à modalidade.

O segundo “pilar” indicado por Jamice tem que 
ver com as infra-estruturas. Actualmente, o andebol 
tem usado as instalações da Escola Secundária da Ma-
lhangalene, e a intenção do SG é aumentar as alter-
nativas. “Dessa maneira, podemos movimentar vários 

Os quatro caminhos para o resgate 
do andebol
A Associação de Andebol da Cida-

de de Maputo diz que identificou 
quatro pontos para resgatar a mo-
dalidade e devolver a mística que 

a mesma teve no passado. O secretário-geral 
da agremiação, Rogério Jamice, considera 
que, para alcançar esse desiderato, é preciso 
apostar em instituições fortes, na formação 
contínua, em infra-estruturas condignas e na 
competição.

Associação na cidade de Maputo trabalha para devolver a mística do andebol

Campeonato recentemente terminado realizado dentro de adversidades

NA CIDADE DE MAPUTO

Texto: Arão NualaneD&F

escalões e, acima de tudo, ter maior segurança e maior 
qualidade dos jogos”.

O pressuposto “competição” 
também exerce um papel impor-
tante para o actual elenco, que 
pretende atrair o público através 
do espectáculo. “É necessário 
olhar para o espectáculo que é o 
andebol, organizar competições 
cada vez mais espectaculares e 
ao mesmo tempo aumentar o 
número de jogos por atleta. Isto 
vai  fornecer-nos jogadores com 
muitos jogos nas mãos, e, por 
cascata, melhor preparados para 
as competições de nível nacional. 
Alimentaremos, deste modo, as 
selecções nacionais”.

Chamado a comentar sobre o 
estágio da modalidade na cidade 
de Maputo, Jamice não é de falsas 
modéstias: “sei que vai ferir algu-
mas províncias, mas a cidade de 
Maputo é ainda onde se pratica o 
melhor andebol e a província de 
Maputo é um dos grandes vivei-
ros do andebol dos últimos anos. 
Sofala e Manica conseguem pro-
duzir alguma qualidade de ande-
bol, mas o que realmente as tem 
limitado é a falta de competição”.

Campeonato realizado dentro 
de muitas adversidades

Muito recentemente, caiu o 

pano de mais uma edição do campeonato de ande-
bol na cidade de Maputo, prova a que o secretário-
-geral atribui nota positiva, apesar das várias difi-
culdades. Uma delas esteve ligada ao momento que 
vivemos, marcado pela Covid-19.

 “Tivemos que criar as condições no campo, para 
que houvesse o despiste à entrada, controlo de tem-
peratura e lavagem das mãos, tentámos convencer o 
público para não se aglomerar. Foi difícil. Tivemos 
um susto quando alguns atletas ficaram infectados, 
mas recuperaram, felizmente”, conta Jamice, que 
aproveitou o momento para censurar o compor-
tamento dos dirigentes, árbitros e treinadores na 
competição.

A este propósito, quis deixar uma mensagem aos 
visados: “só apelamos a todos os agentes para que 
procurem os melhores métodos para a apresentar 
as suas reclamações. A impulsividade é inimiga da 
legalidade. O desporto, no geral, ensina a ser calmo, 
ponderado, a saber ganhar e perder”.

Comportamento diferente espera ver nas com-
petições  das camadas jovens, que estão para breve, 
até porque, neste momento, decorre o processo de 
inscrição de atletas e clubes que movimentam esses 
escalões. O único entrave, por estas alturas, é finan-
ceiro. A associação depende da contribuição dos 
clubes, da boa vontade dos membros da direcção e 
da “dívida dos clubes”.

Reverter o cenário é urgente, mas o secretário-
-geral entende que os patrocínios são consequência 
do trabalho. “Primeiro, é preciso mostrar transpa-
rência na gestão, conseguir a confiança de todos, 
trazer mais visibilidade ao andebol e depois conse-
guirmos uma posição de trazer contrapartidas aos 
potenciais patrocinadores. O andebol deve mostrar 
o que pode dar em troca de um patrocínio”.
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Desenrascando a vida!!
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eram “mais felizes e as coisas aconteciam naturalmente”, 
em absoluto contraste com o que sucede actualmente, em 
que as pessoas vivem todas cheias de medo e assustadas. 
Os normais gestos de manifestação de carinho e afecto 
também fazem falta para este promotor. “Pessoas já não 
se abraçam, ficam isoladas umas das outras, mas, enfim, 
é o que o mundo nos pode oferecer hoje”. 

Mesmo diante deste quadro de dificuldades, Sibia é 
um homem satisfeito com o desempenho da sua casa, 
a Muliba, que para lá de oferecer música ao vivo todas 
as quintas-feiras, está também virada a outras vertentes 
artísticas, como literatura, exposições de artes plásticas, 
artesanato, venda de discos, etc. O outro ponto forte da 
Muliba é a culinária, concretamente a gastronomia zam-

Muliba

Moztacho

beziana, como forma de fazer conhecer os pratos daquela 
província.

 A casa é nova, está a funcionar há sensivelmente seis 
meses, mas, na perspectiva de Sabia, já está a “fazer histó-
ria”, e o segredo para tal é um alto e antecipado trabalho 
de participação.

 “Temos uma agenda de espectáculos desenhada para 
os próximos seis meses, sem esquecer do Dia Internacio-
nal do Jazz, porque estamos a preparar uma semana de 
comemoração desta data”, projectou o promotor, aprovei-
tando para “convidar o público em geral a ser mais par-
ticipativo nos eventos culturais, porque nós os fazedores 
da cultura precisamos deste apoio por parte do nosso 
público”.

  “Vivemos momentos trágicos”
 
Por sua vez, Eugénio Santana, antropólogo e dina-

mizador cultural na MOZTACHO, também começa 
por fazer um recuo para lembrar os estragos provo-
cados pela pandemia da Covid-19, nomeadamente o 
cancelamento de 40% dos eventos, a perda de 20% 
de empregos e a quebra de rendimentos em cerca de 
12%.

“Antes vivíamos numa tendência crescente na 
produção cultural, com envolvimento de privados, 
públicos e associações culturais. Durante a pande-
mia, foram cancelados eventos, e vivemos momentos 
sociais e económicos trágicos”, descreve Santana, que 
dá o exemplo de uma das casas de pasto mais antigas 
de Maputo. 

“Só para ver, no Alto-Maé tem o XIMA, que é um 
sítio onde se toca às quintas, sextas e sábados, que 
oferecia uma média de 12 espectáculos por mês, o 
que é muito bom, mas também ficou privado. Ma-
tchedje também é um dos sítios. Isso é só para ter 
uma ideia de como a falta de público prejudicou”.

 O impacto da Covid-19 fez-se sentir não só nas 
pequenas empresas, as grandes também sofreram, e 
Santana exemplifica: “aqueles sponsors que se dedi-
cavam a promover a sua imagem, isso mais ao nível  
de patrocínios e não de mecenato, ressentiram-se. As 
entidades que fazem patrocínio de visibilidade deixa-
ram de promover os espectáculos de massa”. 

Na visão de Santana, espectáculos de massa têm 
a vantagem de promover a cadeia de valor, desde a 
equipa de segurança que é contratada aos pequenos 
negócios que são promovidos “pelas senhoras”, pas-
sando pelos técnicos de som, pessoal da bilheteira, 
entre outros stakeholders.

 Um dos eventos que melhor espelha esse envol-
vimento é o Festival Nacional da Cultura, adiado em 
2020 e em 2021. “Isto teve um impacto, porque aque-
le festival envolve viagens de autocarro, viagens de 
avião, hospedagem, catering, sobretudo tem a valo-
rização daquelas práticas culturais que não têm valor 
comercial”.

 O evento, que na opinião da fonte é o mais demo-
crático do país, vai acontecer finalmente este ano, e 
faz toda a diferença, uma vez que, explica a fonte, não 
interessa a um privado, por exemplo, ir buscar um 
tocador de Tchacara do Niassa e trazê-lo a Maputo.

“Só para ver, no 
Alto-Maé tem o 
XIMA, que é um sí-

tio onde se toca às quin-
tas, sextas e sábados, 
que oferecia uma mé-
dia de 12 espetáculos 
por mês, o que é muito 
bom, mas também fi-
cou privado. Matchedje 
também é um dos sítios. 
Isso é só para ter uma 
ideia de como a falta de 
público prejudicou”
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INTERNACIONAL
Rússia e ucrânia apontam 
avanços nas negociações

Fome no clube das
barreiras

E no fim Deus foi a 
estrela

Um delegado russo às conversações 
com a Ucrânia disse que se registaram 
progressos significativos sendo possível 
que as duas partes possam chegar em 
breve a “uma posição conjunta”.

Leonid Slutsky disse à agência de 
notícias russa RIA que em comparação 
com o início do conflicto registou-se 
agora “progresso substancial”.

“De acordo com as minhas 
expectativas pessoais, este progresso 
pode crescer nos próximos dias para 
uma posição conjunta de ambas as 
delegações em documentos para 
serem assinados”, disse o diplomata 
russo

Por seu turno o negociador 
ucraniano e conselheiro presidencial 
Mykhailo Podolyak disse considerar 
que progresso pode ser alcançado 
em conversações com a Rússia nos 
próximos dias porque a delegação russa 
adoptou uma posição mais construtiva.

“Não vamos fazer concessões de 
princípio em qualquer posição e a 
Rússia agora compreende isso”, disse 
Podolyak.

“A Rússia já começou a falar 
construtivamente e penso que vamos 
alcançar alguns resultados numa 
questão de dias”, disse o negociador 
ucraniano num video colocado “online”.

Negociações entre delegações dos 
dois países têm decorrido em diversos 
locais, inicialmente na fronteira da 
Ucrânia com a Bieloréssia e mais tarde 
sob mediação da Turquia na cidade 
turca de Antalya.

O presidente russo Vladimir Putin 
disse na sexta-feira terem-se registado 
“algumas mudanças positivas” nas 
negociações mas não deu outros 
pormenores.

O presidente ucraniano Volodomyr 
Zelinskyi disse também na semana 
passada que o seu país não tinha 
intensão de aderir à NATO, uma 
exigência da Rússia e estava disposto 
a discutir a situação das regiões 
seperatistas apoiadas pela Rússia 
que por seu turno parece ter deixado 
de exigir a desmilitarização total da 
Ucrânia.

Moscovo disse também que não se 
opõe a que o actual governo ucraniano 
continue no poder.

Não se sabe oficialmente quando 
terá lugar a próxima ronda de 
negociações mas ontem o Kremlin disse 
que as negociações têm continuado 
em “formato video”. VOA

Pela primeira desde 
o início da guerra, 
a Rússia e a Ucrâ-
nia manifestaram 

hoje optimismo quanto a 
conversações de paz, com 
ambas as partes a afirma-
rem ser possível que se al-
cancem “progressos” nos 
próximos dias.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

O treinador do Desportivo 
de Maputo, depois de levar 
uma goleada com os putos da 
Matola, alegou que a txaia se 
deveu à fome, isto é, os seus 
jogadores não comeram. Meio 
mundo defendeu-lhe, mas de 
outra parte choveram críticas, e, 
curiosamente, isso custou o seu 
posto, tendo sido substituído 
por Sérgio 5, e espero que 
daqui a algum tempo não 
apareça com o mesmo tipo 
de justificações. Tem ou não 
razão, eis a questão? Garganta 
percebe o ponto do treinador, 
estamos a falar de um clube que 
não tem honrado com as suas 
responsabilidades paerante 
os atletas e trabalhadores. 

Foi interessante ver como 
Deus foi exaltado na tenda 
mais famosa do país, aquela 
que esteve montada durante 
meses ali na Machava. Aliás, 
nos últimos dias, no momento 
das alegações finais, houve 
espaço para tudo,  e Garganta 
saiu com uma certeza, a de fazer 
o curso de Direito, juro, vou 
fazer, tenho que perceber certas 
coisas, do tipo: como pessoas 
que “remaram” 70 milhões 
alegadamente de subornos 
ou taxas de sucesso (como o 
libanês chamou no Julgamento 
nos EUA e lhe valeu a soltura, 
porque os gringos acabaram 
vendo que, afinal de contas, são 
campeões em taxas de sucesso), 
aos olhos da linda Dra. da voz 
de ouro, devem pagar mais de 
2 bilhões. Garganta vai fazer 
Direito para perceber como se 
devolve material comprado, 
algum já obsoleto, outro em uso. 
Sim, como é que se conseguirá 
devolver, 10 anos depois, esse 

É frequente ver adeptos, 
funcionários ou atletas em 
manifestações de desagrado. A 
questão que fica na mente de 
Garganta é: afinal de contas, 
quem devia sair, a direcção ou o 
treinador? Será que para ter um 
clube desorganizado como está 
o GDM precisa-se realmente 
de um presidente? Ainda não 
se percebe o que esta direcção 
foi fazer no Desportivo. O chão 
do pavilhão está totalmente 
degradado, o recinto da piscina, 
que foi reabilitado por um 
investidor, ao que parece, em 
nada ajuda ao clube. Aliás, um 
passarinho segredou a Garganta 
que aquelas instalações já não 
pertencem ao GDM, por conta 
de um empréstimo malparado 
feito no passado.

material. Vou a um stand de 
viaturas, compro um carro de 
alta gama, guardo na minha 
garagem, de vez em quando saio 
e dou umas voltinhas e, 10 anos 
depois, vou lá e digo que aquela 
viatura não serve. Interessante! 
Depois de sete meses colado ao 
televisor, o que ficou patente 
para Garganta é que, sim, este 
era um projecto importante e 
imperioso, havia necessidade 
de existir, ficou claro ainda que 
houve pessoas que “lamberam” 
rúpias. O que não faz sentido para 
Garganta é se ter abandonado 
todo o projecto, até porque não 
ficou claro aqui por que não foi 
implementado e de quem era 
essa responsabilidade. Quem 
“lambeu” rúpias esse que veja 
o sol nascer aos quadradinhos, 
mas que não se ponha em causa 
todo o projecto, e que o material 
existente seja usado a bem do 
povo moçambicano.
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O diálogo já decorre na Turquia


