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Em resposta a um convite do Presi-
dente da República de Moçambique, 
Filipe Nyusi, o Presidente de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, escalou o 
solo pátrio na semana finda. A visita 
serviu para o fortalecimento das re-
lações de cooperação e de amizade 
entre os dois países e povos, e pode 
ser considerada um sucesso.

O Chefe do Estado português ga-
rantiu que a preocupação com a si-
tuação da Ucrânia não vai prejudicar 
os esforços do seu país no apoio a 
Moçambique, particularmente no 
que ao combate ao terrorismo diz 
respeito. Houve espaço ainda para a 
inauguração de um novo empreen-
dimento turístico, resultante de um 
investimento português, no distrito 
de Matutuine, província de Maputo.

Um dos momentos mais altos dessa 
maratona foi o banquete servido ao 
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. 
Foi precisamente nesta ocasião que 
o mais alto magistrado da nação lusa 
reafirmou que Portugal está ao lado 
de Moçambique em todas as frentes. 
O Presidente Nyusi, por sua vez, e de 
forma oportuna, debruçou-se sobre 
as mudanças climáticas, convocan-
do o mundo para que partilhe com 
Moçambique a factura dos desastres 
naturais.

Salientamos, no parágrafo ante-
rior, o alto sentido de oportunidade, 
pois o banquete aconteceu numa al-
tura em que, em Nampula, ainda se 

diu apoio no processo da transição 
energética, mas não falou especifi-
camente dos desastres naturais.

A COP-26 afigurava-se a montra 
ideal para vincar a necessidade de o 
mundo ajudar Moçambique a pagar 
a pesada factura dos desastres, pois 
lá estavam os maiores responsáveis 
pelas mudanças climáticas. A recen-
te cimeira entre a União Europeia e 
África, em Bruxelas, é outra oportu-
nidade que poderia ter sido aprovei-
tada para o efeito, considerando que 
entre os Estados membros daquele 
bloco estão alguns dos países mais 
poluidores e mais capazes de respon-
der às demandas de Moçambique.

Seja como for, saúda-se o esforço 
que o país está a fazer no sentido 
de chamar atenção ao mundo para 
as nefastas consequências das mu-
danças climáticas num país que, nos 
últimos anos, converteu-se num ver-
dadeiro corredor de ciclones e tem-
pestades tropicais. É nosso enten-
dimento que esses esforços devem 
prosseguir, explorando ao máximo 
os palcos que, pela sua grandeza, 
atraem grandes holofotes. Nes-
te sentido, deve-se considerar, em 
nossa opinião, a possibilidade de 
repisar a mensagem na próxima As-
sembleia-Geral das Nações Unidas. 
Não se trata de mendicidade, como 
alguns propalam, é uma questão de 
justiça.
serodiotouo@gmail.com

faziam as contas dos danos provo-
cados pelo ciclone tropical Gombe, 
que já matou mais de 50 pessoas, às 
quais se somam danos materiais de 
vulto, com destaque para a destrui-
ção de casas, unidades de ensino e 
hospitais.

Parece-nos cristalino que a men-
sagem era mesmo para o “mundo” e 
não um recado directo para Portugal, 
até porque, não sendo um país mui-
to industrializado, está longe de fa-
zer parte dos países que são um ver-
dadeiro carrasco para o clima. Neste 
sentido, é lícito pensar que o dese-
jo de Nyusi era ver sua mensagem 
ecoar pelo mundo, particularmente 
no G8, o que decerto não aconteceu, 
justamente porque o palco escolhi-
do não foi o mais apropriado.

Bastante importante para moçam-
bicanos e portugueses, o encontro 
entre Marcelo Rebelo de Sousa e Fili-
pe Nyusi é quase irrelevante no con-
certo das nações, e por isso não faz as 
agendas dos grandes órgãos de co-
municação social à escala planetária.

Teria sido de todo oportuno vincar 
essa mensagem na última Confe-
rência das Organização das Nações 
Unidas sobre o Clima (COP-26), que 
decorreu na cidade de Glasgow, na 
Escócia. Daquilo que nos foi transmi-
tido pelos órgãos de comunicação 
social, o então Primeiro-Ministro, 
Carlos Agostinho do Rosário, que li-
derou a comitiva moçambicana, pe-

Uma mensagem que merecia palcos 
maiores
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Prometeu “txunar Maputo”, mas só 
“taxa Maputo”

ENEAS COMICHE: UM COMPLETO EQUÍVOCO

Em 2018, o Partido Frelimo surpreen-
deu a tudo e a todos ao resgatar 
Eneas Comiche para encabeçar a sua 
lista de candidatos à Assembleia Mu-

nicipal de Maputo. O então deputado e pre-
sidente da Comissão do Plano e Orçamento 
da Assembleia da República tinha, assim, a 
possibilidade de voltar a uma casa que bem 
conhecia, até porque já lá tinha estado en-
tre 2003 e 2008. A experiência, aliada à sua 
promessa de “txunar Maputo”, inflamou as 
expectativas dos eleitores, que entretanto 
estão a ser traídos pelo edil.

A primeira passagem de Comiche pelo Conselho Mu-
nicipal de Maputo parece ter deixado boas memórias no 
seio de quem a testemunhou. Mas, em sua governação 
neste novo ciclo, o experiente edil tem estado a conse-
guir borrar essa pintura e, a continuar assim, dificilmente 
deixará saudades quando sair do poder.

O arranque da sua campanha, em 2018, ainda causou 
alguma ilusão entre os munícipes, quando este prome-
teu “fazer de Maputo um município de referência a nível 
nacional, regional e internacional, uma cidade moderni-
zada, desenvolvida e limpa”.

De lá para cá, não é preciso fazer grande esforço para 
perceber o desencontro entre as palavras e a (in)acção. 
A cidade de Maputo não é limpa, modernizada e muito 
menos desenvolvida.

A cidade das crateras

A antiga Lourenço Marques sempre foi conhecida 
como a “cidade das acácias”, mas até este rótulo vai de-
saparecendo, porquanto as acácias não resistem à irriga-
ção à base de urina dos munícipes, que é consequência 
da falta de civismo, por um lado, e da insuficiência de 
sanitários públicos, por outro.

Sucumbe um nome, mas emerge outro: “cidade das 
crateras”, em referência aos buracos que tomaram de 
assalto as artérias da capital, incluindo as principais. As 
avenidas 24 de Julho e Guerra Popular, duas das mais 
movimentadas, são disso exemplo eloquente. A cada 
dia que passa, os buracos derrotam o asfalto e aceleram 
a danificação das viaturas que por lá circulam.

Esse cenário repete-se um pouco por todos os cantos 
da cidade e tende a piorar à medida que os automobilis-
tas se distanciam do centro. O autarca de Maputo nunca 
foi capaz de apresentar um plano arrojado para acabar 
com este problema, limitando-se a soluções paliativas, 
conhecidas como “tapa-buracos”.

Só que o barato sai caro e, no caso em apreço, tam-
bém se revela perigoso. É que tais remendos não resis-

tem às chuvas, e assim propiciam a ocorrência do cená-
rio a que se assistiu em Novembro de 2021, na Avenida 
Vladimir Lenine, quando uma cratera dilatou até “engo-
lir” uma viatura.

 
Lixo e capim completam a paisagem

A imundice já se tornou uma marca da cidade capital. 
De resto, o lixo, o capim e as valas de drenagem aban-
donadas na Malanga, defronte do Instituto Nacional das 
Comunicações de Moçambique, constituem o cartão-
-de-visita daquele que é o maior município do país.

Daí para frente, mais do mesmo. Amontoados de 
todo o tipo de lixo, contentores a rebentar pelas costu-
ras e nunca recolhidos, casas de banho móveis a exalar 
cheiro insuportável – uma combinação de factores que 
denunciam uma gestão de resíduos sólidos que nada 
tem que ver com as “cidades modernizadas”.

É esse “cocktail” nocivo ao meio ambiente que os mu-
nícipes recebem em troca da taxa de lixo que pagam e, 
como bónus, ainda “ganham” a proliferação do mosqui-
to causador da malária, uma das mais letais doenças do 
país.

Se há um lugar onde a edilidade se pode gabar de 
ter conseguido erradicar o lixo é a praia da Costa do Sol, 
mas até aí terá de repartir o mérito, quase a meio, com os 
activistas do meio ambiente, liderados por figuras como 
Carlos Serra Jr., entre outras.

 
A saga contra os informais e manifestantes

Daqui a alguns anos, quando abandonar o poder, 
Comiche também será lembrado como o autarca que 
mais “perseguiu” o seu próprio povo. Logo que chegou 
ao posto mais alto dessa circunscrição, quis implemen-
tar o seu plano de “fazer desaparecer” os vendedores 
informais das ruas, um desejo de muitos munícipes da 
cidade.

O problema é que a edilidade que dirige nunca apre-
sentou um plano válido para quem há anos sobrevive 
graças a essa actividade. Construiu alguns mercados, 
como é o caso do mercado do bairro de Laulane, mas 
são manifestamente insuficientes para absorver os ven-
dedores que dominam os passeios da cidade. Sendo 
assim, regressaram às ruas, onde são sistematicamente 
alvos de violência e saque por parte da Polícia Munici-
pal, que parece ter carta-branca para violar os direitos 
humanos.

O mesmo tipo de resposta tem sido dado a quem 
ouse exercer o direito à manifestação, plasmado no ar-
tigo 51 da Constituição da República de Moçambique. 
Os exemplos disso são abundantes. Em Outubro do ano 
passado, a edilidade impediu a realização de uma mar-
cha pacífica em repúdio à onda de raptos no país, e em 
Maputo em particular. Este facto deu-se numa semana 
em que se assistiu ao rapto de dois cidadãos no mesmo 
dia, insuficiente para sensibilizar Comiche.

Também no ano passado, desta feita em Maio, o 
município convidou a Polícia a travar a marcha de um 
grupo de estudantes inconformados com a aprovação 
de uma série de subsídios e regalias para os agentes e 
funcionários parlamentares. Já no presente ano, travou, 
novamente com o apoio da PRM, a realização de mani-
festações contra a entrada em vigor das portagens da Um verdadeiro desastre o regresso de Comiche a autarquia de Maputo

Texto: Amad CandaD&F
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Estrada Circular de Maputo, tendo detido o organizador, 
o jornalista e escritor Clemente Carlos.

O município de Maputo transformou-se num estado 
policial, repressivo, e tem no cidadão a quem devia ser-
vir o seu principal alvo.

 
“Taxar Maputo”: o verdadeiro propósito de 

Comiche

A Eneas Comiche podem ser apontados vários de-
feitos, mas nunca a falta de determinação para aquilo 
que realmente lhe parece interessar. Apesar das críticas 
oriundas de vários quadrantes, continua a perseguir os 
pobres que vendem nas artérias da cidade, e isso mostra 
a sua persistência. Mas há um outro campo no qual não 
tem sido menos persistente: a cobrança de taxas.

No ano passado, introduziu o serviço de estaciona-
mento rotativo remunerado, pelo qual cobra 10 meticais 
por hora. Mais recentemente, comunicou as pesadas pe-
nalizações que poderão ser aplicadas a quem não cum-
prir as normas. Por exemplo, o cidadão que tiver seu car-
ro bloqueado e rebocado, terá de pagar uma multa de 
3450 meticais (1750 pelo bloqueio, 1200 pelo reboque e 
500 pelo estacionamento).

As medidas são alvos de duras críticas por parte dos 
cidadãos, que fazem notar que os parques de estacio-
namento são muito poucos na cidade de Maputo. “Qual 
é a penalização ao município por não abrir parques de 
estacionamento? Qual é a penalização por não abrir sa-
nitários públicos? ”, questionou um internauta.

Com a pandemia da Covid-19 cada vez mais debilita-
da e o relaxamento das medidas de prevenção, muitos 
cidadãos da capital alimentaram esperanças de uma 
vida melhor em 2022. Debalde. Logo no início do ano, 
Eneas Comiche tratou de baixar a euforia, aumentando 
drasticamente o Imposto Pessoal Autárquico (IPA).

Dos anteriores 476 meticais, subiu para 510 MT. Esta é 
a segunda subida na era Comiche, tendo em conta que, 
em 2020, subiu de 295 meticais para 476 meticais, depois 
de cinco anos em que se manteve inalterado. Tudo isso 
acontece numa cidade cercada por portagens, embora 
estas – e é bom que se diga – não sejam da responsabi-
lidade do município.

A edilidade também já decidiu licenciar os condu-
tores de veículos de tracção humana, vulgarmente 
conhecidos por “txovas”. Revelou a inovação no ano 

passado, em Maio, após a aprovação, pela Assembleia 
Municipal, da proposta de revisão da Postura de Veícu-
los de Tracção Manual, da Resolução n.º 33/2005, de 21 
de Setembro.

“A actividade está a crescer de forma desregrada. An-
tes que o fenómeno atinja proporções alarmantes, deci-
dimos tomar precauções”, explicou, na altura, José Nico-
las, vereador para o pelouro de Mobilidade, Transporte 
e Trânsito. As “precauções” do município custarão 650 
meticais (obtenção da licença), aos quais se adicionam 
350 meticais referentes à renovação. Em caso de infrac-
ção, as multas variam de 2.500 a 5.000 meticais.

Nem os mortos escapam

A obstinação pelas taxas é tão gritante que nem os 
mortos escapam. Em Agosto de 2021, a cidade que em 
Novembro vai completar 135 anos ficou chocada com 
o anúncio do aumento de taxas referentes aos serviços 
funerários.

O valor da reserva de espaço para enterrar um corpo 
subiu de 1.500 meticais para 4500 meticais, enquanto a 
cremação de um corpo saltou de 500 para 5000 meti-
cais, entre outras.

O facto de as novas tarifas terem sido aprovadas pela 
Assembleia Municipal no auge da Covid-19, quando se 
morria “aos montes”, levou a que fossem elaboradas 
teorias de um oportunismo imoral por parte do municí-
pio, que entretanto adiou a entrada em vigor das novas 
taxas.

João Ferreira dá exemplo em Chimoio
 
Se Eneas Comiche será conhecido como o “autarca 

das taxas”, João Ferreira, timoneiro do município de Chi-
moio, vai dando exemplos de boa gestão e converteu-
-se, por isso, na principal estrela entre os edis. 

Um dos exemplos foi dado em Dezembro último, 
com o autarca a anunciar a chegada de 11 camiões mo-
dernos para limpar a cidade. Trata-se de camiões com 
vassoura, porta contentores, compactador, betoneiras e 
basculantes, algo até então inédito em solo pátrio.

Ferreira, que prometera não cortar a barba enquanto 
não eliminar o lixo em Chimoio, parece estar a dar conta 
do recado, apesar das dificuldades.

 Proactivo, foi dos poucos edis que mostrou vigor no 
combate à Covid-19, tendo inclusive importado os fa-
mosos túneis de desinfecção. Além disso, empenhou-se 
na mobilização de material higiénico para os hospitais 
locais e envolveu-se pessoalmente na desinfecção dos 
transportes.

O autarca de Chimoio também tem o mérito de ser 
um dos poucos dirigentes que, quando infectado pela 
Covid-19, não ocultou o resultado, tendo, por iniciativa 
própria, gravado um vídeo a informar aos munícipes. 
Muitos optaram por fechar-se em copas, inclusive Eneas 
Comiche.

Buracos em Maputo são tão grandes que engolem carros

Polícia municipal tornou-se inimiga da população
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Governo sufoca o povo para estar bem 
com as gasolineiras

AO AUMENTAR PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

Entre as gasolineiras e o povo, 
o Governo escolheu as pri-
meiras. O recente aumento 
dos preços de combustíveis 

em Moçambique, justificado com a 
subida do barril, em consequência 
da guerra na Ucrânia, é, na verda-
de, resultado de uma pressão exer-
cida pelas gasolineiras, ávidas de 
multiplicar os lucros. É que o com-
bustível actualmente em comercia-
lização no país é do período pré-
-guerra.

O agravamento do custo dos combustíveis era 
um desejo relativamente antigo das gasolineiras, 
que, desde Janeiro deste ano, já pressionavam o 
executivo nesse sentido, quando ainda era Max 
Tonela o titular da pasta dos Recursos Minerais e 
Energia.

Com a tensão crescente no leste europeu, en-
tre a Rússia e a Ucrânia, esta pressão foi ganhando 
maior intensidade, e o Governo acabou cedendo, 
tendo anunciado, na última quarta-feira, 16 de 
Março, os novos preços, alegando que a medida 

se devia à subida do preço do barril de petróleo. 
Sucede que, até agora, o combustível disponível 
nas reservas nacionais chegou ao país antes da 
eclosão do conflito russo-ucraniano.

Facto curioso é que no mesmo dia em que a 
Autoridade Reguladora de Energia (ARENE) anun-
ciou o agravamento, algumas gasolineiras em 
Maputo, como é o caso da Puma, se recusaram a 
comercializar o combustível, com a justificação de 
que o mesmo tinha acabado. Entretanto, apenas 
algumas horas depois do anúncio da ARENE, as 
mesmas gasolineiras estavam novamente a ven-
der os produtos petrolíferos, já com o novo preço. 
Ou seja, recorrendo a uma táctica condenável, as 
gasolineiras lesaram os seus clientes, multiplican-
do indevidamente os seus lucros, perante a passi-
vidade de quem de direito.

 
Agravamento anunciado em dia de queda 

acentuada

“Com a tendência de não abrandamento dos 
preços no mercado internacional, nós ficamos 
numa situação não muito comportável para as 
importações”. Foi com estas palavras que o Pre-
sidente do Conselho de Administração da ARENE, 
Paulo António da Graça, justificou as recentes 
mexidas.

Sucede, porém, que a justificação apresenta-

Texto: Dossiers & FactosD&F

da pela ARENE é, no mínimo, extemporânea, para 
não dizer falaciosa. É que, na mesma semana em 
que a entidade deu a tão desagradável notícia aos 
moçambicanos, os mercados internacionais re-
velavam a depreciação do barril de petróleo, ha-
vendo já perspectivas de redução de preços em 
países como Portugal e Brasil, só para citar alguns 
exemplos.

Em 16 de Março – dia do anúncio de novos 
preços - quer o petróleo Brent, quer o WTI eram 
transaccionados abaixo de USD 100 o barril, de-
pois de terem atingido máximos históricos em 8 
de Março, quando o barril roçou os USD 140 – a 
maior subida dos últimos 14 anos.

Indiferente a estes factos, o Governo deci-
diu sufocar ainda mais os moçambicanos, sobre 
quem paira agora o espectro de um possível efei-
to cascata sobre a tarifa dos transportes e, por ar-
rasto, sobre produtos básicos.

O ajuste recém-anunciado, que por sinal é o 
segundo num espaço de seis meses (a última me-
xida aconteceu em Outubro de 2021), fixou em 
77,39 meticais o preço do litro da gasolina, contra 
os anteriores 69,94 meticais. O litro do petróleo 
de iluminação, que até quarta-feira custava 47,95 
meticais, já é transaccionado a 50,16 meticais. Já 
o gasóleo passou de 61,71 meticais para 70,97 
meticais.

Por sua vez, o gás de cozinha, cujo quilo cus-
tava 71,2 meticais, já é vendido a 80,49 meticais, 
enquanto o gás natural veicular passou de 32,69 
meticais para 37,09 meticais.

 
Progressos nas negociações na base da queda

Segundo explica a CNN Portugal, a queda ver-
tiginosa do preço do barril de petróleo tem que 
ver com o facto de os mercados terem passado a 
olhar com mais optimismo para o desenrolar das 
negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia.

Sendo certo que um acordo de paz não deverá 
ser alcançado tão já, os dois contendores assina-
lam avanços na mesa de diálogo. Além dos sinais 
que surgem da Bielorússia, o presidente ucrania-
no, Volodymyr Zelensky, tem dito repetidas vezes 
que tenciona desistir da adesão à Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em 
inglês).

Refira-se que a aproximação da Ucrânia àquela 
organização militar liderada pelos Estados Unidos 
da América (EUA) é a principal razão da invasão 
russa. Zelensky também se mostrou disponível 
para conversas sobre um eventual reconheci-
mento da independência das regiões separatistas 
de Donbass, nomeadamente Lugansk e Donetsk. 
A Rússia reconheceu a independência desses dois 
territórios em 23 de Fevereiro, um dia antes de o 
seu exército irromper pelo território vizinho.As gasolineiras agradecem, enquanto o povo chora
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Todos afirmaram desco-
nhecer a nomeada, havendo, 

por isso, alguma dificuldade de 
perceber o critério que terá sido 
usado por Nyusi para apostar 
nela.

DESTAQUE

Mais uma pára-quedista entra no 
governo de Nyusi

NOVA MINISTRA DOS COMBATENTES

Recentemente, o Presidente 
da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, usando das compe-
tências que lhe são conferi-

das pela Constituição da República, 
exonerou uma série de ministros e 
de seguida nomeou novos, tendo 
igualmente feito algumas permutas 
entre os exonerados. No entanto, 
continuava vago o posto de minis-
tro dos Combatentes. Na tarde da 
última sexta-feira (18 de Março), 
através de um despacho presiden-
cial, Filipe Nyusi nomeou Josefina 
Beato Mateus Mpelo para ser titular 
desta pasta.

Segundo o mesmo despacho, Josefina Mpelo, 
ou simplesmente Fina, tal como é carinhosamente 
tratada, é formada em Contabilidade e Auditoria, 
assim como em Administração Pública.

 
Ascensão meteórica

 
Por ser um facto que Mpelo é mais uma desco-

nhecida, tanto na arena política quanto na área de 
gestão da coisa pública, o Dossiers & 
Factos investigou e apurou que 
a nova integrante do Go-
verno teve a sua infância 
no bairro de Infulene, 
município da Ma-
tola. É filha de 
pais macondes, 
e seu progeni-
tor era oficial 
da Polícia 
da Repúbli-
ca de Mo-
çambique, 
tendo ter-
minado a 
sua carreira 
com o cargo 
de coman-
dante distrital 
da PRM, em 
Matutuine, pro-
víncia de Mapu-
to. Josefina Mpelo 
depois transferiu-
-se para Cabo Delgado, 
onde se formou nas áreas 
acima descritas.

 Na perspectiva de colher mais in-

formações sobre o seu percurso, o Dossiers & Fac-
tos também contactou quatro jornalistas seniores 
baseados em Pemba e dois directores provinciais. 
Todos afirmaram desconhecer a nomeada, haven-
do, por isso, alguma dificuldade de perceber o cri-
tério que terá sido usado por Nyusi para apostar 
nela.

 A nova ministra não possui nenhuma bagagem, 
nem lhe é reconhecida militância em formações 
partidárias. Do seu curriculum constam os parcos 
três anos em que exerceu o cargo de chefe de de-
partamento de administração e finanças numa di-
recção provincial. 

O Dossiers & Factos sabe igualmente que a re-
cém-nomeada para dirigir o ministério que guarda 
a sagrada história da Luta de Libertação Nacional, 

bem como a da guerra dos 16 anos, 
descrita pela Renamo como “luta 

pela democracia”, era, até à 
data em que a sorte lhe 

bateu à porta e foi 
nomeada, uma pe-

quena empreen-
dedora na área 

de serviços 
de beleza fe-
minina, na 
cidade de 
Pemba.

 
“Uma falta 

de consi-
deração”

 
Já em 

2016, dados 
do Ministério 

dos Combaten-
tes davam conta 

da existência de 
pouco mais de 20 mil 

combatentes da Luta de 
Libertação Nacional, acres-

cidos de mais de 10 mil da luta 
pela democracia. Actualmente são 

mais, com certeza.
 Olhando para o seu perfil e idade, fica a ideia 

de que Josefina Mpelo necessitava de mais cami-
nhada para ganhar maturidade. Há quem afirme 
que, antes de chegar ao cargo de governante, de-
via, de forma gradual, ter sido colocada em lugares 
de direcção a nível central, como forma de ganhar 
experiência necessária para lidar com dossiers 
ministeriais. 

Aliás, ao nível do Ministério dos Combatentes, 
os funcionários consideram esta nomeação de 
Mpelo uma falta de consideração pela maioria da-
queles que deram as suas vidas para libertar o país. 
Justificam esta posição com o entendimento de 
que este ministério, apesar de não ser de natureza 
económica, é bastante sensível para a história de 
Moçambique, incluindo para a área da segurança.

 “Neste ministério, vários dossiers estão em 
aberto e precisam de um acompanhamento políti-
co e técnico bastante sério”, afirma um funcionário, 
para quem a nova ministra poderá enfrentar enor-
mes dificuldades em lidar com assuntos e interes-
ses que são a cada dia apresentados pelos liberta-
dores da pátria, na sua maioria conservadores. 

 
Esta é mais uma “pára-quedista”

 
Este tipo de nomeações, que pouco convencem, 

vão se repetindo no governo do Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi. No anterior mandato, Nyusi exone-
rou Pedro Conceição Couto do cargo de ministro 
dos Recursos Minerais e Energia (MIRENE), e para o 
seu cargo nomeou Letícia Klemens, que, tal como 
Mpelo, era uma “pára-quedista” e desconhecida na 
arena política e na gestão da coisa pública, sendo 
que o resultado foi aquele a que toda a sociedade 
assistiu, caracterizado por falta de objectividade e 
não domínio dos dossiers. De resto, por pouco o 
ministério ficava destruído.

 Na altura, tal como acontece agora com o caso 
de Josefina Mpelo, que parece até ser mais uma no-
meação mal concebida, a sociedade interessou-se 
em saber da proveniência daquela figura. Lembre-
-se que Klemens ficou no poder como ministra por 
apenas um ano e dois meses, isto é, de Outubro de 
2016 a Dezembro de 2017.

Texto: Serôdio TowoD&F

Josefina Mpole, nova ministra dos combatentes
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Estamos em constante mudança. Talvez 
pela globalização, ou pela rotina da vida. Mas 
uma coisa é certa, estamos aos poucos a entrar 
na época da nudez, onde olhar para um corpo 
pelado e transparente não será novidade nem 
estranho.

Caminhava recentemente pelas artérias da 
cidade de Lourenço Marques, numa dessas ca-
minhadas cosmopolitas singrando pela razão da 
existência humana, quando o meu olhar foi rou-
bado, por um instante, por uma paisagem que 
me fazia lembrar exactamente da época de Adão 
e Eva, naquele jardim sarcástico e pecador.

 De umas colantes praticamente invisíveis e 
uma blusa que quase não escondia as duas la-
ranjas internas, caminhava arfante uma “exi-
bicionista” em minha frente, como quem diz 
“mesmo se tentares esquivar o teu olhar, não 
vais deixar de olhar para mim, porque além de 
estar em promoção, quero mostrar-lhe como 
está a minha fisionomia”. Claro que eu 
sou forte. Não olhei. Uhm…falando a 
verdade, olhei, mas não com intenção. 
Só queria mesmo confirmar que ela es-
tava daquele jeito, não mais do que isso.

Isso não vem ao caso agora, o que in-
teressa mesmo é que ela, num passo de 
camaleão doentio e com pernas quebra-
das, fazia estilos metamórficos que eu 
até me perguntava qual era o real estilo 
dela. Não aguentei, lancei um sorriso. 
E acho que ela percebeu e, de imediato, 
parou um segundo. Para o meu espanto, 
vejo ela com uma nova forma de andar. 
Naquele instante, vi que ela estava a  ten-
tar-me. Mas do meu lado quis mostrá-la 
que sou mais forte. Estou a mentir. Esta-
va a gostar de vê-la. Na verdade, queria 
vê-la e nada mais.

Acho que ela me confundiu com al-
guém. Se não me tiver confundido, pro-
vavelmente não aguentou com o meu 
estilo rafeiro de um peregrino desinte-
ressado pelas exibições. Faltavam dois 
passos para nos cruzarmos. De repente, 
passa um senhor à minha frente que as-
sobia para a miúda. Num tom de quem 
diz: “se não fosse pela idade, hoje mesmo 
te levava comigo”. Mas depois passou, e 
lá restei eu e a exibicionista que aos pou-
cos tentava roubar a atenção dos que ca-
minhavam naquela direcção.

Já perto, engoli o ar e decidi calar. 
Mostrar que não podia ceder a tais brin-
cadeiras (atrapalhadoras) que já estão a 
consumir aos poucos o bem-estar social. 
Passando aos poucos ao lado dela, ima-
ginei-me com uma venda nos olhos, fei-

to um ninja, só para não olhar a tanta exposição 
circulante que se esquecia da privacidade de seu 
corpo. Pode ter sido duro, mas passei sem falar 
nada. Talvez esperasse que eu a cumprimentasse. 
Mas, ironicamente, calei e segui o meu caminho, 
pensando que nada mais como aquilo poderia 
me aparecer pela frente. Até quando decidi subir 
num desses chapas que neste tempo de calor nos 
fazem ver histórias.

Ao meu lado estava ela. Coberta de roupas 
que aparentavam ser restos da fábrica. Enquanto 
eu sentava, ouvi logo que os senhores que esta-
vam nos bancos de trás não queriam mais nada, 
senão educar aquela moça que, na verdade, se 
sentia uma Miley Cyrus ou ainda uma Britney 
Spears quando sobem nos palcos ou vão a sítios 
onde tentam mostrar que o seu corpo é melhor 
que o do outro.

Os “cotas” não calaram. Concentraram a 
miúda, até que ela decidiu defender-se, tirando 

palavras inesperadas.  “Se não estão aguentar 
com o meu estilo fala logo. Minha corpo é lin-
daço e não posso esconder. Deixem eu frescar a 
vontade víu”. Foram palavras dela, sem nenhu-
ma mudança. O primeiro crime que notei foi o 
problema na construção frásica, e, segundo, o 
nível de intelectualidade que reside nas mentes 
do mundo de cada cidadão.

Digo isto porque a formação da pessoa como 
um ser social e vivente não se pode cingir sim-
plesmente àquilo que nós achamos que é o certo 
para nós, mas devemos também perguntar até 
que ponto isso pode afectar a sociedade. Daí, 
desse tipo de comportamentos, surge a proble-
mática das alienações sociais. Não estou aqui 
a tentar definir a vestimenta da mulher. Óbvio 
que não, mas não quero deixar cá de exclamar 
que a sociedade me prova a sua transformação. 
Não me ponho a dizer se é para o melhor ou 
para o pior.

Nudez à vista: época das exibições

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 (2) 

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Na edição passada, iniciámos a publi-
cação da história de vida que retrata um 
acontecimento registado no longínquo ano 
de 1987, altura em que a guerra de desesta-
bilização, que durou 16 anos, estava no seu 
auge. Relatámos que um militar com paten-
te de alferes matou, propositadamente, um 
cidadão que viajava da África do Sul, onde 
trabalhava, nas minas, com destino a Mam-
bone, província de Inhambane, sua terra 
natal e residencial. 

Caso o estimado leitor não tenha acom-
panhado a primeira parte desta história, 
pode revisitar a edição 456 para melhor 
acompanhamento.   

Explicámos, nessa página inicial, que, 
depois de ninguém conseguir remover o 
corpo do assassinado, e de a sua viatura 
não aceitar funcionar, dentre outros acon-
tecimentos anormais havidos no local, foi 
necessária a intervenção de um famoso 
curandeiro conhecido como “homem de 
fato branco”, da província de Gaza, distrito 
de Mandlakazi. Só com a intervenção deste 
curandeiro foi possível o corpo do finado 
ser movimentado, mediante condicionalis-
mos impostos pelo espírito do assassinado 
encarnado no referido curandeiro.

Depois da sessão de kufemba – cerimó-
nia pericial dos curandeiros – o espírito 
do finado pronunciou-se em língua mater-
na: “loyi no zi randzaa ndzi dhaya, kuveni 
mina a ndzi um bvelile ku a nga mahi leswu. 
A nga lavangi a ku ndzi zwa. Makunu lezi, 
ndzi kombela a ku a ndzi tlhelisa a kaya na 
a famibisa a mova wa wa mina. Yena i ta yi 
tiva a ndlhela, mina a ndzi humule ka nwa 
ndhawu, kala ndzi txiketisiwa a kaya”. Tra-
duzido para português, “este matou-me de 
propósito e chamei-lhe atenção, mas não 
aceitou o meu apelo. Com isto, terá de ser 
ele a levar-me  para casa e deve conduzir 
a minha viatura, irá conhecer o caminho, 
porque eu não serei enterrado em qualquer 
lugar”.

No entanto, o militar, todo perturbado 
e cheio de medo, lá tentava, de forma de-
sesperada, pedir desculpas a um corpo sem 
vida. Tentou ainda explicar que não sabia 
conduzir carro, e obteve de imediato a res-
posta tranquilizadora de que iria conduzir 
sem ajuda de nenhuma pessoa viva. Foi ne-
cessário que fossem no local sacrificadas 

algumas cabeças de caprinos, e só depois 
disso o mesmo espírito ordenou que ele en-
trasse para o carro e se sentasse ao volante, 
com o corpo do finado na cadeira de lado.

Foram momentos de muito susto para 
aquele militar, mas, infelizmente, nada 
mais podia fazer. O carro arrancou como se 
alguém tivesse ligado a chave de ignição e 
começou a piscar e iniciou a marcha, para 
o espanto da maioria. Ao “condutor” cabia 
apenas pegar no volante, pois, na verdade, 
o carro estava sendo conduzido por algo 
invisível.

Quando fosse necessário mudar de di-
recção, o carro piscava para o lado ao qual 
devia virar e o alferes mexia no volante. 
Mais estranho ainda é que, chegados à re-
gião do distrito de Massinga, um pouco de-
pois da vila, em direcção ao extremo norte, 
o carro piscou, saiu da estrada e encostou 
na margem direita, numa clara indicação 
de que havia alguém a guiá-lo.

Atrás desta viatura estavam dois carros 
de militares que também seguiam atrás, 
acompanhando o colega que já era escravo 
do morto. Estes é que se aperceberam que o 
tanque do combustível acabava de se abrir 
e, corajosamente, três deles, um dos quais 
natural do distrito de Mambone, desataram 
recipientes plásticos pendurados por cima 
das trouxas da viatura do finado contendo 
combustível e reabasteceram o carro.

Depois de voltar a arrumar os vasilha-
mes, a viatura seguiu a marcha, obedecen-
do todas as regras de estrada e, apesar de 
atravessarem zonas de muito risco naquele 
período da guerra, não tiveram qualquer 
incidente. No entanto, e porque a distância 
era bem longa, e com a estrada esburacada, 
o alferes chegou mesmo a mijar no interior 
da viatura, porque não sabia como travar o 
carro nem tinha a quem informar.

Só conseguiram chegar à casa do fina-
do já à noite, quando passava pouco das 
22:00 horas. Estranhamente, os familiares 
do finado já lá estavam à espera da chegada 
do corpo, ou seja, encontravam-se em ver-
dadeira cerimónia típica de falecimentos, 
com uma considerável moldura humana, 
composta por residentes da zona, distribuí-
dos em diferentes lareiras. Enquanto isso, 
as quatro viúvas do finado encontravam-se 
no interior da casa principal, cobertas de 

capulanas e mantas, aquelas que os madjo-
nidjones normalmente traziam da África 
do Sul.

Foi uma situação de surpreender a todos 
que acompanhavam o corpo, juntamente 
com o militar, porque ninguém conseguia 
explicar como é que estes tinham tomado 
conhecimento da morte do dono da casa. 
Ainda neste episódio da chegada estranha à 
residência, a meio da picada, depois de dei-
xarem há bons quilómetros a estrada prin-
cipal, há que assinalar o surgimento, pela 
frente, de uma enorme cobra que seguiu à 
frente da viatura a uma velocidade relativa-
mente alta. Não saía da estrada, mas depois 
de uma boa distância voltou ao mato.

O certo é que o militar alferes, ao entrar 
na casa, parecia estar a ver o seu assassina-
do a receber-lhe e mandá-lo sentar no chão, 
debaixo de uma árvore frondosa, e foi o 
que, de facto, ele fez, e  não houve interven-
ção de ninguém.

Seguiu-se então a cerimónia da sauda-
ção, e coube a um militar com patente de 
capitão informar à família o que teria acon-
tecido e, depois disso, foi a vez de se car-
regar o corpo do finado da viatura para a 
casa principal, que era uma enorme palhota 
contendo, na altura, peles de cobras, batu-
ques e outros instrumentos que demonstra-
vam ser casa de um curandeiro.

Ao alferes – o assassino – entregaram de 
imediato uma pele de leão e disseram-lhe 
que quando quisesse dormir tinha que se 
deitar nela. Importa referir que os militares 
foram obrigados todos a deixar suas armas 
fora do perímetro daquele enorme quintal, 
supostamente porque os defuntos daquela 
família eram de guerra e não podia haver 
armas dentro daquele quintal.

E assim o tempo foi passando e, no pró-
ximo capítulo, o estimado leitor saberá o 
que é que aconteceu com o militar assassi-
no na manhã seguinte, mas adiantamos que 
coube a ele mesmo a tarefa de lavar o cor-
po do finado, com a ajuda dos seus colegas 
militares, por orientação de um ancião da 
família. Também foi o mesmo militar que 
enterrou o cadáver da sua vítima em meio a 
muitos rituais. A próxima edição terá mais 
desenvolvimentos, incluindo a cerimónia 
em que o militar foi sujeito a tchingar a mu-
lher da noite que era do malogrado.
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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. 

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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análogos foram usados para classificar os líderes 
ocidentais, especialmente os vários presidentes 
dos EUA que são hoje mais recordados pelas 
chacinas que promoveram em territórios alheios 
do que por qualquer outro factor.

Os africanos, de modo especial, ainda têm 
bem vívida a amarga memória da invasão à Lí-
bia, onde os EUA, apadrinhados pelos aliados, 
assassinaram o coronel Muammar Kadhafi e dei-
xaram um grande rastro de destruição. Aquela 
que era uma das nações mais prósperas do mun-
do, com um nível de vida de causar inveja a mui-
tos países ocidentais, transformou-se, graças aos 
EUA, num lugar perigoso, porque entretanto as 
armas deixadas pelos americanos conferem for-
ça a grupos terroristas que tratam de assegurar 
que o país permaneça instável, em benefício dos 
EUA.

Mesma estratégia foi usada na Síria, desde 
2011, e só não surtiu os efeitos desejados por-
que a Rússia interveio em apoio ao regime de 
Bashar Al Assad. Ainda assim, a guerra está lon-
ge do fim, pois a estratégia dos EUA deu azo à 
proliferação de células terroristas, que se vão 
propagando um pouco por todo o mundo.

Mesmo com essas duas empreitadas san-
grentas, o presidente americano à data dos fac-
tos, Barack Obama, nunca foi tratado como um 
“louco”, até porque o adjectivo seria demasiado 
insultuoso para uma figura que até conquistou o 
“Prémio Nobel da Paz”.

 
Bushfire

Os “arautos da paz” dos EUA, liderados por 
George Bush, mantiveram tropas no Afeganis-
tão por duas décadas (2001-2021). Segundo a 
versão oficial, invadiram aquele território por-
que o então regime acomodava células terro-

Obama, o pai das guerras da Líbia e Síria, é Nobel da Paz

O legado sangrento dos EUA
DA EUROPA A ÁFRICA, PASSANDO PELA ÁSIA

Desde o início do presente ano, a 
actualidade internacional tem 
sido dominada pela tensão entre 
Rússia e Ucrânia, que entretan-

to resvalou para um conflito militar alta-
mente destrutivo. Os custos da guerra, 
que também se fazem sentir em outras 
latitudes, incluindo em Moçambique, são 
demasiado altos, sobretudo para a Ucrâ-
nia, mas eram perfeitamente evitáveis, 
soubessem os Estados Unidos da América 
(EUA) respeitar as outras nações e os com-
promissos que assumem.

A Imprensa ocidental, fazendo-se de caixa 
de ressonância das vozes dos EUA e da União 
Europeia (UE), vem promovendo uma falsa nar-
rativa que coloca a Rússia como a vilã dos tem-
pos actuais, mas todas as pessoas cujo raciocí-
nio não é orientado pelo fanatismo já se deram 
conta de quem está do lado errado da história.

A Ucrânia é hoje palco de um conflito mili-
tar porque é dirigida por um capacho dos EUA, 
que pretendia abrir as portas à instalação de 
bases de um grupo (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte - NATO) que sempre olhou para 
a Rússia como um alvo a abater.

A reacção da Rússia é, neste quadro, um acto 
de legítima defesa, e resulta das arrogantes re-
jeições às propostas de resolução pacífica do 
diferendo, conforme deu a conhecer o embai-
xador russo em Moçambique, Alexander Zuri-
kov, em entrevistas a alguns órgãos de comuni-
cação social moçambicanos.

A paciência esgotou

O aliciamento da 
Ucrânia para que 
integre a NATO é 
uma linha ver-
melha intrans-
ponível, na 
óptica do 
K r e m l i n , 
dado que, 
a partir da 
nação que 
é conheci-
da como o 
celeiro da 
Europa, um 
míssil leva 
cinco minutos 
para chegar a 
Moscovo ou São 
Petersburgo.

As linhas amarelas e 
laranjas foram, no entan-
to, há muito ultrapassadas. Em 

clara violação do compromisso assumido em 
1997, os EUA/NATO foram movendo a sua infra-
-estrutura militar em direcção à Rússia. Estónia, 
Lituânia e Letónia são todas ex-Repúblicas So-
cialistas Soviéticas e foram integradas na NATO, 
que está, literalmente, a cercar a Rússia por to-
dos os flancos, apesar de se descrever como “or-
ganização defensiva”.

O mover da máquina da NATO em direcção 
às fronteiras russas é encarado pelo Kremlin 
como um acto de provocação e uma amea-
ça séria à integridade territorial da Rússia, 

que procura agora, e de forma legítima, 
defender-se como pode, antes 

que o pior aconteça. Nada 
dura para sempre, e a 

paciência que Putin 
manteve durante 

largos anos te-
ria, algum dia, 

de chegar ao 
fim.

EUA e 
o seu por-
tfólio de 
sangue

Está em 
curso um 
esforço des-

comunal vi-
sando passar 

um atestado 
de insanidade 

mental ao chefe 
de Estado russo, a 

quem o ocidente cha-
ma de psicopata. Estra-

nhamente, nunca adjectivos 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Vladimir Putin, o homem que é insultado por se defender
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ristas do grupo radical Al Qaeda, autor dos ata-
ques às torres gémeas (World Trade Center) e 
ao Pentágono.

Durante a sua ilegítima permanência em 
solo afegão, os talibãs, a quem supostamente 
estariam a combater, fortaleceram-se a tal pon-
to que, apenas alguns dias depois da saída das 
tropas americanas, por ordens de Joe Biden, 
puseram o governo fantoche montado pelos 
EUA em debandada, reassumindo o controlo, 
20 anos depois.

Hoje, há indicações de que 85% do ópio 
mundial é produzido no Afeganistão. É esta a 
herança americana naquele país.

A saga de Bush não parou por aí. Em 2003, 
os americanos decidiram avançar para o Iraque, 
sob pretexto de que o então regime de Saddam 
Hussein mantinha um arsenal de armas quími-
cas que perigava a paz mundial. Nunca tal facto 
foi confirmado, mas o certo é que Washington 
depôs o presidente iraquiano e levou-o à forca.

Também enforcou o povo, que ficou mais po-
bre, sem infra-estruturas e sem segurança, dada 
a proliferação de grupos fundamentalistas islâ-
micos, cujos alicerces foram construídos pelos 
invasores. Só os próprios EUA saíram a ganhar, 
pois garantiram o controlo dos poços do petró-
leo, com o apadrinhamento do governo “mon-
tado” após o macabro assassinato de Hussein.

 
Os bombardeamentos na Jugoslávia e a 

arma das sanções

Com o fundamento de que era preciso “pro-
teger os direitos humanos”, a NATO imiscuiu-
-se na guerra entre Jugoslávia/Sérvia e Kosovo, 
em finais dos anos 90, tendo bombardeado a 
Jugoslávia, matando milhares de civis.

No entanto, a via militar está longe de ser 
a única forma de assegurar o alcance dos in-

George Bush, o homem que destruiu Afeganistão e Iraque

teresses dos EUA e da sua NATO. Eles também 
recorrem às sanções económicas para aqueles 
que ousam pensar de forma diferente. Que o 
digam os resilientes Estados da Venezuela e 
Cuba, dois países isolados e condenados à po-
breza por não alinharem com o capitalismo 
selvagem.  

Um representante do governo do Reino Unido disse: 
“Congratulamo-nos com o julgamento e continuamos 
confiantes de que o UK Export Finance segue uma due di-
ligence robusta e internacionalmente reconhecida antes de 
fornecer qualquer suporte para projetos no exterior”.

 Os advogados dos ambientalistas alegaram numa au-
diência em dezembro que o UK Export Finance estava erra-
do ao concluir que a decisão estava de acordo com as obri-
gações do Reino Unido sob o Acordo de Paris de 2015 sobre 
mudanças climáticas.

A planta que está sendo desenvolvida pela Total E&P 
Moçambique deverá produzir 16 trilhões de pés cúbicos de 
gás ao longo de um período de 30 anos. Quase 5% do gás 

Tribunal britânico decide contra 
sabotadores do gás do Rovuma
Um tribunal decidiu contra a tentativa 

dos Amigos da Terra (Friends of the 
Earth) de impedir a agência de crédi-
to à exportação do Reino de apoiar 

o projeto em Cabo Delgado, no norte de Mo-
çambique. Os activistas alegavam que a de-
cisão da agência de crédito à exportação do 
Reino Unido em 2020 de apoiar o projeto era 
ilegal como resultado do compromisso do país 
com as mudanças climáticas. Numa decisão 
na terça-feira, o juiz Stuart-Smith disse que a 
decisão (o financiamento) "não teria impacto 
material nas emissões geradas pelo projeto, 
que foi e será desenvolvido em qualquer caso", 
e rejeitou a acção.

Os cartazes não foram suficientes para convencer o tribunal
natural liquefeito é destinado à exportação.

A Friends of the Earth havia afirmado que o projecto 
da Total produziria emissões ao longo da sua vida útil que 
representam mais do que as emissões anuais combinadas 
de gases de efeito estufa de todos os 27 países da União 
Europeia. 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Will Rundle, chefe jurídico da Friends of the Earth, dis-
se que grandes questões permanecem para o Reino Unido 
sobre se ainda poderia apoiar o projeto. “Este caso mostrou 
que tomar decisões ruins às custas do futuro do nosso pla-
neta deixa o governo cada vez mais vulnerável a litígios cli-
máticos”, disse ele. (Carta)
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noite do mesmo dia, fomos despejados numa 
cadeia, em Inhambane, aquilo foi  entulhar-nos 
nas celas. Éramos muitos, num ambiente super 
desumano, com o agravante de termos sido 
submetidos a este tratamento por negros com-
patriotas. Confesso que foi muito duro, tanto 
é que são passagens que nunca mais se apa-
garam em mim, por mais que eu queira que se 
apaguem, torna-se muito difícil, porque depois 
da minha saída, ainda sou visto como rebelde, 
os governantes não me vêem com bons olhos.

DF - Até agora sente isso?
S.M: Sinto isso, porque, por mais que eu 

queira desenvolver, não consigo sobressair, 
posso dizer que me fecham os caminhos, pa-
rece que me montaram dispositivos para não 
haver avanço na minha vida e esperam que eu 
morra para a satisfação deles.

“Fui à reeducação, por discutir com um 
branco confiado de Samora Machel”  

DF - Mas o que terá feito para ser levado à 
reeducação?

S.M: Discuti com um senhor também vindo 
da força aérea portuguesa, chamado Fonseca, 
e que era piloto, ele veio ao meu sector de tra-
balho, entrou, não cumprimentou nem disse 
nada, apenas se dirigiu ao chaveiro e foi retirar 
uma chave sem minha autorização. Então per-
guntei-lhe qual era o destino que queria tomar 
com o avião, porque ali onde eu trabalhava era 
o sítio onde controlávamos todas as aeronaves 
militares, e eu era a pessoa responsável por 
esse mesmo sector.

Ele ignorou-me, insisti, porque precisava de 
registar a saída do avião, e ele disse-me:  “nós 
é que te pusemos chefe aí onde você está sen-
tado”! E eu também lhe respondi: “vocês puse-
ram-me chefe aqui exactamente para controlar, 
por isso é que lhe pergunto o destino. E assim 
começou a discussão. Alguns colegas chega-
ram mesmo a dizer: “olha, Simião, não pode dis-
cutir com um branco”, e eu respondi-lhes: “com 
essa atitude, um dia isto tudo vai desaparecer”, 
e, de facto, hoje em dia, a nossa Força Aérea já 
não tem nada, nem sequer um aparelho.

Porque a discussão foi muito acesa, o ho-
mem guardou rancor e esperou que regressas-
se João Carneiro Gonçalves, um outro branco 
que era nosso superior. O tal de João era um 
indivíduo com fortes relações de amizade com 
o Presidente Samora Machel, era  braço direito 
dele, tanto é que era chamado de mascote do 
presidente. 

De facto, quando Carneiro Gonçalves regres-
sa da Beira, e Fonseca meteu a queixa numa al-
tura em que eu também pedia dispensa para 
gozar férias em Xai¬-Xai, e não me foram acei-
tes. Tive outra discussão, porque ali não se fazia 

“Fui à reeducação, por discutir com 
um confiado de Machel”(2)

AS REVELAÇÕES DE SALIMO MOHAMED

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 liberta-
do apenas depois do golpe que depôs o re-
gime salazarista em Portugal. Após a inde-
pendência, voltou a Moçambique e viveu 
vários episódios caricatos, incluindo a ida 
à reeducação, por “discutir com um branco 
confiado de Samora Machel”. Contou-nos 
esta história numa entrevista, há uns anos, 
e hoje a recuperamos, no contexto da cele-
bração dos 10 anos do Dossiers & Factos.

DF - Enquanto decorria a guerra, tinha 
contacto com as tropas da Frelimo?

S.M: Não! Era iniciativa e rebeldia minha e 
de alguns colegas. Um deles é Marcos Chica-
nequisso e um outro chamado Ricardo. São 
indivíduos que, devido ao seu comportamen-
to insurgente, foram presos nas celas militares 
da ilha do Ibo. Eu escapei, porque quando se 
preparava a detenção deles, aperceberam-se, 
e, na hora do almoço, isso em Nacala, onde fo-
ram detidos e transferidos para Ibo, alertaram-
-me: “não te aproximes a nós, porque estamos 
na lista negra”. Eu respeitava muito 
esse tal de Marcos Chicane-
quisso, porque era muito 
inteligente.

DF - Quando 
termina a vida 
militar, como 
foi a sua rein-
tegração? 

S.M: Re-
gresso a 
M o ç a m -
bique em 
finais de 
1974, e 
c o i n c i d i u 
com o tem-
po da revo-
lução de 21 
de Outubro e 
pude participar, 
ao lado de Malan-
gatana, Lino Nlhon-
go, entre outros.  

DF -  A quem apoiavas?

S.M: Estava no grupo dos Malangatana, 
Lino Nlhongo e outros, cheguei a levar um tiro 
de raspão na cabeça, e foi mesmo o Malanga-
tana que me levou ao hospital. A sorte  foi que 
a bala apenas me raspou. Nessa altura, vivia 
próximo à Base Aérea de Mavalane, casa dos 
meus tios.

“Governantes olham-me como rebelde”

DF - Na vida, chegou a trabalhar em algu-
ma empresa?

S.M: Depois da independência, fui traba-
lhar na Base Aérea de Mavalane. Fomos cha-
mados pela Comissão de Integração da Força 
Aérea (CIFA), e precisavam de todos que esti-
veram na força aérea portuguesa. Disseram 
que todos podíamos comparecer na Base Aé-
rea de Mavalane, para sermos integrados. Mas 
foi por pouco tempo, porque depois fui levado 
para a reeducação.

DF - Em que ano foi à reeducação?
S.M: Fui à reeducação no dia 10 de Abril de 

1977, saí dali da Cadeia Civil num autocarro 
das Oliveiras, aliás, eram dois, onde chama-
vam os nomes a partir de uma lista e íamos en-
trando ninguém sabia para onde ia, só depois, 
quando chegámos a Beira é que soubemos 
que íamos à reeducação.

DF - Eram quantos no total?
S.M: Cerca de 180 homens, entre pretos, 

mistos e indianos, com muitos soldados, sufi-
cientes para guarnecer.

DF - Serviram-vos comida ao lon-
go da viagem?

S.M: Não! Algumas pes-
soas tinham pouca co-

mida que haviam re-
cebido nas visitas 

do dia anterior, 
e tiraram-nos 

de madru-
gada, num 
a m b i e n -
te muito 
d o l o ro s o. 
(Pausa) e 
l á g r i m a s 
e s c o r r e -
ram no seu 

rosto.
DF - 

Quantos dias 
passaram an-

tes de chegarem 
à reeducação?
S.M: Saímos de Ma-

puto num domingo. Na 

Texto: Mudumela MacassaneD&F

Salimo Mohamed é uma lenda da música nacional
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quase nada se não assistir a pessoas a rouba-
rem combustível dos aviões, e eu queria gozar 
férias, que eram meu direito.

Foi assim que Carneiro Gonçalves mandou 
soldados para me encarcerar, e depois, no final 
da tarde do mesmo dia, ordenou que me levas-
sem ao Comando da Polícia, e lá fui recebido 
por Raposo Pereira, que me conduziu à Cadeia 
Civil, onde permaneci pouco mais de dois me-
ses e depois fui transferido para o campo de 
reeducação, em Sacuze, na província de Sofala.

DF - Como era a vida na reeducação?
S.M: Muito dura, foram três anos de vida 

verdadeiramente selvagem, onde Deus se fa-
zia sentir em cada um dos reeducandos, aliás, 
para aqueles que conseguiram suportar e so-
breviver. Esses três anos (1977-1980) foram 
divididos em duas ou mais etapas, sendo a 
primeira a chegada ao centro de Sacuze, que 
dista 30 Km da ex-vila Andrade, em Sofala, 
no distrito de Gorongosa, mas depois fomos 
transferidos para Bilibiza, em Cabo Delgado, 
depois de um ataque que houve ao centro, 
perpetrado por homens da RENAMO, que con-
seguiram capturar muitos de nós e que passa-
ram a pertencer às suas fileiras, e foram boas 
centenas de homens raptados, na sua maioria 
ex-combatentes da Luta de Libertação Nacio-
nal que já eram descontentes.

 Alguns deles viriam a ser comandantes das 
tropas de guerrilha da RENAMO, como foi o 
caso de um primo meu que acabou morrendo 
na região de Gaza, já quase no final do confli-
to armado. Mas, antes desse ataque, ficou-se 
muito tempo naquele centro, inclusive che-
guei a receber visita da minha esposa, que, no 
final da mesma, a acompanhei até à cidade da 
Beira, onde ficámos alguns dias, para depois, 
ao seu regresso, apanharmos o mesmo carro, e 
desci no cruzamento do Inchope, onde peguei 
boleias até chegar ao centro, ao meio da noi-
te. Em algum momento, já nos sentíamos um 
pouco livres (risos), esta parte era um pouco 
bonita! 

DF - Concretamente quais eram as activi-
dades diárias do centro?

S.M: Era cultivar. Produzíamos muito milho, 
que servia praticamente para o nosso próprio 
consumo. Aliás, o centro não tinha condições 
para transformar milho em farinha, então ía-
mos trocar este cereal por farinha, na vila, caso 
não, comíamos a maçaroca, que era cozida em 
tambores. Estudava-se e os professores eram 
também reeducandos.

DF - Havia mortes frequentes?
S.M: Claro! Eram muitas, eu cheguei a ser 

chefe preventivo de doenças, mas epá!, era 
uma missão muito complicada, porque em 
caso de uma morte, na qualidade de chefe do 
sector preventivo de saúde, eu tinha que cui-
dar disso. Mesmo lá na população, éramos nós 
a enterrar. Praticamente tratavam-nos como 
coveiros e dificilmente as famílias dos reedu-
candos  tomavam conhecimento do seu de-
saparecimento físico, só se conformaram por 
nunca mais terem ouvido falar da pessoa.  

DF - E como termina a sua reeducação?
S.M: Bom! Tudo acaba com o apoio e de-

dicação da minha já falecida irmã Odete Ma-

zuze, que durante muito tempo foi contactan-
do o Ministério do Interior, pedindo a minha 
liberdade. Mas também posso dizer que lá em 
Cabo Delgado cheguei acompanhado de sor-
te, porque estava lá o empresário Alex Barbo-
sa, que já me conhecia há muito tempo, e ele 
era influente, devido ao apoio que dava aos 
reclusos do centro de Bilibiza em géneros ali-
mentícios, e ele pediu para que eu não ficasse 
por lá.

Também tive assistência do já falecido 
general da Polícia Nataniel Macamo, que, na 
altura, era comandante em Montepuez. Ele 
agilizou o meu regresso, tratava-me por sobri-
nho, porque minha falecida mãe tinha o ape-
lido Macamo.

DF - Quando volta de Bilibiza, foi fácil re-
tomar a vida? 

S.M: A minha reintegração social não foi 
fácil. Fiz um esforço bastante grande, tentei 
voltar outra vez para a Base Aérea, depois de 
me apresentar no extinto Conselho Executivo, 
onde me deram uma guia que devia levar ao 
Ministério do Interior. Ali me passaram outra 
para o Ministério da Defesa, neste último, é 
onde devia se tratar o assunto da minha rein-
tegração, e procuraram saber porque fui pa-
rar na reeducação, eu disse que não sabia, 
só podia dizer que “fui parar na reeducação 
porque…, o que vou dizer… matei!”. Foi go-
zar com eles dizer que matei. Lembro-me que 
também fomos à PIC para procurar o processo, 
e não havia nem um registo sequer, e o agente 
até me perguntou: “afinal o que tu fizeste?”. E 
eu disse novamente: “matei”.

DF - Por que é que disse que matou, sem 

Alexandre Mazuze, irmão de Salimo Mohamed

ter matado ninguém?
S.M: É porque, para mim, a pessoa só pode 

ser presa havendo motivos, e para o meu caso 
não havia motivos, razão pela qual não tinham 
nenhum registo. Deixe que lhe conte uma his-
tória: estivemos em Bilibiza com um indiví-
duo que lá foi parar “por ter libertado gases 
na cama, e a mulher foi queixar à PIC”. Logo 
em seguida, foi levado à cela e acabou sendo 
transferido para a reeducação em Bilibiza, só 
por esse motivo, curtiu anos e anos, cerca de 
três a cinco anos naquela porcaria toda, since-
ramente! Nunca me esquecerei, o pior de tudo 
é que quando um indivíduo não é acarinhado, 
nem recebe estímulos, fica revoltado e dificil-
mente se esquece dessas coisas.

Então, esse homem da PIC que queria sa-
ber o que eu tinha feito disse: “muito bem, 
aqui não tem nada”. Voltamos ao Ministério da 
Defesa. Tentaram reintegrar-me na Base Aérea 
por meio de alguns colegas que lá já estavam, 
quis saber dos meus vencimentos, mas não foi 
possível saber, então as coisas ficaram mesmo 
complicadas.

O meu irmão, durante a minha ausência, 
não conseguiu pagar a casa, e acabou caindo 
nas mãos de alguém que já estava a apoderar-
-se dela, e só pude reavê-la depois de muita 
ginástica, e com maior atenção do general 
António Hama Thai, a quem agradecerei até à 
minha morte. Este foi o único da Frelimo que 
muito me ajudou na recuperação da minha 
casa, ali na Av. Amílcar Cabral, numa altura em 
que ele era presidente do Conselho Executivo, 
depois de ter recorrido inclusive ao Presidente 
Samora Machel.
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A delegada do INSS em 
Inhambane disse, por ou-

tro lado, que a iniciativa en-
quadra-se na política da insti-
tuição, sobretudo no esforço 
da respectiva direcção-geral 
em ministrar cursos de capa-
citação aos seus funcionários

EM INHAMBANE

Organizada pelo INSS e ministrada pelos 
Serviços Provinciais de Finanças, a capacita-
ção contou com 25 participantes, com desta-
que para os funcionários afectos à Unidade 
Gestora e Executora das Aquisições (UGEA), 
com o objectivo de muní-los de ferramentas 
que permitam a melhoria do seu desempe-
nho nos concursos que a instituição tem lan-
çado, sobretudo por se constatar que, mui-
tas vezes, alguns têm integrado os júris de 
vários concursos, sem alguma noção sobre a 
matéria.

Intervindo no acto da abertura da forma-
ção, a delegada provincial do INSS em Inham-
bane, Rabia Abacar, destacou a importância 
desta capacitação em procurement, por con-
siderar que a mesma irá melhorar os proce-
dimentos durante a análise e apuramento 
dos concorrentes, tendo em conta que este 
tipo de processos tem vindo, cada vez mais, 
a exigir melhor domínio por parte dos fun-
cionários que lidam com a matéria, devido à 
própria complexidade analítica e processual.

Rabia Abacar, que igualmente aproveitou 
a ocasião para apelar aos formandos a repli-
carem, junto dos demais colegas, as matérias 
ministradas no curso, descreveu a formação 
de oportuna, tendo em conta as exigências 
do mercado, e porque tal permitirá que os 
funcionários abrangidos sejam capazes de 
identificar o contexto de cada concurso, os 
passos a seguir até ao próprio júri e conclu-
são do processo, que exige uma maior aten-
ção e técnicas específicas.

A delegada do INSS em Inhambane disse, 
por outro lado, que a iniciativa enquadra-se 
na política da instituição, sobretudo o esfor-
ço da respectiva direcção-geral, em ministrar 
cursos de capacitação aos seus funcionários, 
com o objectivo de melhorar a prestação de 

Funcionários do INSS aprimoram 
processo de ”Procurement”

Funcionários da delega-
ção provincial do Institu-
to Nacional de Segurança 
Social (INSS) em Inham-

bane foram capacitados, no iní-
cio desta semana, em matéria 
de contratação pública e forne-
cimento de bens ao Estado, ou 
seja, o processo de procurement. 
A capacitação teve lugar na cida-
de da Maxixe.

Funcionários em capacitação

Cortesia: INSSD&F

serviços, tendo como destaque o domínio 
das normas e a padronização de procedi-

mentos em todas as unidades orgânicas do 
INSS.
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Texto: Dossiers & FactosD&F

Tribunal Administrativo legitima 
negócio ilegal

Numa altura em que ainda tem em 
mãos um contencioso entre o Mi-
nistério dos Recursos Minerais 
e Energia (MIREME) e a SICPA, o 

Tribunal Administrativo (TA) decidiu con-
ceder visto ao contrato entre o MIREME e a 
SACOM para a marcação dos combustíveis. 
A decisão está a legitimar teorias de que o 
TA estará capturado pelo poder político, 
sobretudo por se saber que o juíz que gere 
esse processo é o mesmo que dirimiu o 
caso das portagens da circular de Maputo.

Em meados de 2021, a SICPA requereu a decla-
ração de nulidade do Concurso Internacional n.º 
39A000141/CP/01/MIREME, de 20 de Junho de 2020, 
que tem como objectivo o apuramento da empresa 
que irá prestar os serviços de marcação de combus-
tíveis. O TA julgou procedente o pedido do reque-
rente (SICPA), através do Acórdão n.º 44/TACM/021, 
de 02 de Junho.

Inconformado, o MIREME requereu a revoga-
ção da declaração de nulidade, pedido que ainda 

MARCAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

não teve resposta. Sucede, no entanto, que o MIRE-
ME, e apesar de consciente da nulidade do concurso 
(lembre-se que o seu pedido de revogação ainda não 
foi respondido), insistiu em celebrar contrato com a 
SACOM e ainda pediu ao TA para que criasse as con-
dições para a efectivação do mesmo, através da con-
cessão do competente visto. Tendo tomado conhe-
cimento da submissão do contrato à análise do TA, 
a SICPA reagiu, pedindo àquele tribunal para que se 
recusasse a conceder o visto.

O argumento daquela empresa de capitais suíços 
é de que, uma vez que o processo ainda corre seus 
trâmites, pode ser que a decisão do plenário do TA 
seja favorável à SICPA, “pelo que não devia o MIRE-
ME dar seguimento à contratação da SACOM para a 
prestação dos serviços de marcação de combustíveis 
antes da decisão final”.

 Não obstante estes factos, ficou-se a saber, no iní-
cio do mês de Março, que o TA havia chancelado o tão 
contestado contrato, levando a que, nos corredores, 
circulassem suspeitas de que o TA estará capturado 
pelo poder político, pelo que estará a decidir não 
com base nos factos e na lei, mas seguindo as famo-
sas “ordens superiores”.

Um duelo antigo

O concurso público que culminou com a selecção 
da SACOM foi sempre alvo de contestação por par-
te da SICPA. Na altura em que foi lançado, em 22 de 
Junho de 2020, a SICPA terá constatado que os docu-
mentos distribuídos aos concorrentes pelo MIREME 
eram diferentes, segundo noticiou alguma imprensa.

Em face desta situação, a firma de capitais suíços 
solicitou esclarecimentos junto ao MIREME, mas este 
não respondeu, levando a SICPA a requerer a suspen-
são do concurso junto ao TA, em 28 de Julho de 2020. 
Começava assim um jogo de alegações e contra-ale-
gações que, até hoje, ainda não conheceu o seu fim.

No dia 4 de Agosto de 2020, o TA emitiu um acór-
dão, através do qual notificava o secretário perma-
nente do MIREME do requerimento apresentado 
pela SICPA, convidando o dirigente para, em nome da 
instituição, esboçar a sua defesa. O mesmo acórdão, 
assinado pelo Juiz José Ibraimo Abudo Júnior, avisa-
va que o MIREME estava impedido de dar os passos 
subsequentes.

Mas o MIREME fez ouvidos de mercador e, em 
10 de Agosto de 2020, adjudicou o negócio ao con-
sórcio constituído pela Authentix, Inc, Serviços de 
Autenticação de Combustíveis de Moçambique, SA 
e Our Corridor Logistics, Lda. Oito dias depois, e em 
resposta a uma reclamação da SICPA, o MIREME co-
municava a suspensão do concurso. O negócio de 
marcação de combustíveis, lembre-se, está avaliado 
em 2.523.750.358, 59 meticais (dois biliões, quinhen-
tos e vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e 
oito meticais, cinquenta e nove centavos).

 
SICPA viu recusado o pedido de renovação do 

contrato
 
A SICPA vinha fazendo a marcação de combustí-

veis em Moçambique desde 2017, quando venceu o 
concurso internacional para o efeito. Na altura, assi-
nou um contrato válido até 2020, renovável caso hou-
vesse o entendimento de que os resultados tinham 
sido positivos.

Em Fevereiro desse ano (2020), e a pretexto de 
ter alcançado resultados positivos – destaque para 
a redução do contrabando e para o crescimento das 
receitas fiscais em 27% – a empresa solicitou a reno-
vação do contrato.

A pedido do secretário permanente do MIREME, 
a Direcção Nacional de Hidrocarbonetos e Combus-
tíveis e o Gabinete Jurídico do MIREME emitiram um 
parecer favorável à renovação do vínculo. Só que, 
mais tarde, seria a vez de Max Tonela, então minis-
tro dos Recursos Minerais e Energia, solicitar o pare-
cer do secretário permanente. Segundo a edição nº 
50 da publicação “Política Moçambicana”, do Centro 
para Democracia e Desenvolvimento (CDD), Alfredo 
Nampete, apesar de reconhecer os resultados positi-
vos alcançados pela SICPA, terá dito a Max Tonela que 
nada impedia a instituição de avançar para um novo 
concurso. E assim precedeu o MIREME, envolto em 
suspeitas de favorecimentos de uns e marginalização 
de outros.A marcação é feita nas terminais de combustíveis
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Estado perde cerca de USD 200 
milhões anuais
A exploração ilegal de madeira tem 

lesado o Estado moçambicano em 
cerca de USD 200 milhões por ano, 
um valor significativo para impul-

sionar o desenvolvimento socioeconómico 
do país, com particular destaque para as zo-
nas rurais.

Segundo dados avançados esta segunda-feira 
pelo Ministério da Terra e Ambiente, tal como acon-
tece em todo o mundo, Moçambique ainda enfrenta 
desafios para a conservação das florestas, estimando-
-se que os níveis de desmatamento ao nível nacional 
sejam de 219.000 hectares por ano, onde, entre outras 
causas, se destacam a agricultura itinerante, expan-
são urbana, exploração ilegal, mineração e a produ-
ção de combustíveis lenhosos. E a exploração ilegal 
da madeira causa perdas anuais de cerca de USD 200 
milhões ao Estado.

De acordo com a mesma fonte, as florestas ocu-
pam cerca de 32 milhões de hectares corresponden-
tes a cerca de 40 por cento da área total do país, dos 
quais 17,2 milhões de hectares com potencial para a 
produção de madeira.

O sector florestal conta com 1003 operadores flo-
restais dos quais 225 (22 por cento) são operadores 
em regime de concessão e 778 (78 por cento) de ope-
radores em regime de licença simples. O sector em-
prega cerca de 14 mil trabalhadores.

Estes dados foram relevados no âmbito da pas-
sagem, hoje (21 de Março), do Dia Internacional das 
Florestas que, em Moçambique, se celebra sob oes ao 
Estadoo lema “Restauração da floresta: um caminho 
para recuperar o bem-estar”.

Espera-se que a revisão da lei florestal ajude a reduzir a exploração ilegal

DEVIDO A EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA

A data foi consagrada pela Organização das Na-
ções Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) 
em 2012, com o objectivo de promover reflexão sobre 
a importância das florestas para o bem-estar social e 

sobre a necessidade de manter o equilíbrio natural, 
através da prevenção da sua degradação.

Como Estado-membro da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e signatário de Protocolos e Con-
venções Ambientais, este ano, Moçambique junta-se 
ao movimento planetário, promovendo acções que 
despertam o interesse dos cidadãos para a conser-
vação e utilização sustentável dos recursos florestais. 
As florestas abrigam cerca de 80 por cento da biodi-
versidade terrestre do mundo, com mais de 60.000 
espécies de árvores e cerca de 1,6 biliões de pessoas 
dependem directamente das florestas para alimenta-
ção, abrigo, energia, medicamentos, serviços como 
recreação, turismo entre outros.

Entre as actividades previstas, destacam-se o plan-
tio de árvores, palestras nas escolas e comunidades 
em todo o território nacional. As florestas são apelida-
das de “pulmão do mundo”. Ocupam cerca de 30 por 
cento da superfície da Terra, sendo responsáveis pela 
manutenção de condições necessárias para a vida na 
terra, regulam o clima (precipitação, temperatura e 
humidade), produzem o oxigénio, armazenam carbo-
no ajudando a mitigar os impactos das mudanças.

Assim, por ocasião desta data especial, em que o 
mundo reflecte sobre o valor das florestas, o Minis-
tério da Terra e Ambiente exorta os órgãos de go-
vernação local, classe empresarial do ramo florestal, 
parceiros de cooperação, organizações da sociedade 
civil, comunidades locais, órgãos de comunicação so-
cial e a todos os moçambicanos a contribuírem para 
a conservação e preservação deste importante patri-
mónio natural, através de acções de reflorestamento 
e plantio de diferentes espécies de árvores; prática de 
agricultura de conservação; prevenção de queimadas 
descontroladas e redução dos níveis de desmatamen-
to. O País

ECONOMIA

 As florestas abrigam cerca 
de 80 por cento da biodiver-

sidade terrestre do mundo, com 
mais de 60.000 espécies de árvo-
res e cerca de 1,6 biliões de pes-
soas dependem directamente das 
florestas para alimentação, abri-
go, energia, medicamentos, servi-
ços como recreação, turismo en-
tre outros.
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Mulheres querem mais apoio financeiro 
para alavancar seus negócios

Mulheres pedem mais apoio 
financeiro para alavancar 
seus projectos. Além disso, 
clamam por capacitações 

para poderem gerir com rigor o dinhei-
ro que advém dos seus negócios.

Naidy Parruque impressionada com as potencialidades da mulher

Texto: Quelto JaneiroD&F

Dezenas de mulheres reuniram-se na se-
mana finda no distrito de Boane, província de 
Maputo, sob lema "Celebrar a Mulher", para 
discutir assuntos ligados ao papel da mulher 
empresária no desenvolvimento económico 
do país, desafios da mulher do sector infor-
mal, estratégias para o desenvolvimento de 
negócios sustentáveis e alternativas do mi-
cro-seguro para a protecção dos empreendi-
mentos, entre outros pontos relevantes. 

Na ocasião, a esposa do governador da 
província de Maputo, Naidy Parruque, come-
çou por fazer menção às potencialidades do 
braço feminino na sociedade, sustentado que 
as mulheres moçambicanas têm sido a mão 
educadora, pois abastecem o mercado com 
produtos diversos.

Disse ainda que a iniciativa de juntar mu-
lheres para debater assuntos ligados ao cres-
cimento desta classe social abre portas para 
promover o empoderamento da mulher 
que actua no sector informal e formal, como 
também reduz a discriminação destas na 
sociedade.

"Importa referir que as mulheres 
estão em todas as atividades, 
pois desempenham du-
pla função. Além de 
donas de casa, são 
funcionários e 
empreendedo-
ras", disse.

No even-
to, mais 
de cinco 
m u l h e r e s 
de filhos 
e s p e c i a i s 
r e c e b e -
ran kits de 
auto em-
prego para 
c o m e ç a re m 
os seus negó-
cios. "As mulhe-
res são batalha-
doras e são capazes 
de alcançar resultados 
positivos", explicou.

Todavia, explicou que preva-

lece ainda o analfabetismo, casamentos pre-
maturos e a violência às mulheres, facto que 
mancha a sociedade. De seguida, apelou as 
outras mulheres do país para não terem medo 
de enfrentar desafios com vista a alcançar seus 
objectivos.

        "As mulheres são capazes"

Por seu turno, a empresária Sofia 
Abu Buscar, falando do papel 

da mulher empresária no 
desenvolvimento eco-

nómico, sustentou 
que a sociedade 

precisa de mu-
lheres que te-

nham foco 
para trazer 
ou criar coi-
sas que não 
e x i s t e m 
nas comu-
nidades ou 
no país, e 
gerar trans-

f o r m a ç ã o .  
"As mulheres 

podem criar, 
por exemplo, 

empresas que po-
dem multiplicar e 

gerar valor na socieda-
de", disse. 

Disse ainda que as mulheres 
Lurdes Patrício - empreendedora

não devem ir longe para criar coisas que po-
dem ter impacto na sociedade: "as mulheres 
devem ter auto-confiança, devem quebrar mi-
tos ou crenças. Essa é a primeira coisa que deve 
ser quebrada na mente das mulheres", realçou.

Na mesma senda, Lurdes Patrício, presi-
dente do sector informal, disse que a fórmula 
para as mulheres é não desistir, porque mui-
tas empreendedoras enfrentam preconceitos 
ligados a gestão de dinheiro. "Muitos pensam 
que não temos projectos. Quando pedimos 
financiamento pensam que não temos capa-
cidades, razão pela qual não nos dão dinheiro 
para alavancar os nossos negócios", disse. En-
fermeira de profissão, a empreendedora disse 
ter abraçado o negócio informal para ajudar a 
família. E neste momento representa a marca 
de caldos Ricci, massas, tomastes Roma", entre 
outros produtos no país.

Além da necessidade de capacitação em 
matérias de gestão, adiantou que as mulhe-
res devem competir consigo mesmas para 
quebrar as barreiras impostas pela sociedade. 
"Precisamos de uma formação bancária para 
conseguirmos lidar com dinheiro que fazemos. 
Muitas vezes conseguimos dinheiro, mas da-
mos destino errado ao dinheiro", disse.

"Somos capazes de formar nossos maridos, 
filhos, mas dificilmente nos formamos nós. 
Geralmente não conseguimos fazer uma reta-
guarda segura ou almofada financeira", anotou.

Outro desafio apontado pela fonte é de 
que muitas mulheres do sector informal são 
inferiorizadas pelo facto de se achar que "não 
podemos fazer as coisas. Deixamos que outras 
pessoas ditem o nosso destino", acrescentou.
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“No curto prazo, nós não vamos preju-
dicar o produtor local, porque as empre-

sas vão continuar a comprar ao produtor local, 
mas, já no médio e longo prazos, permitimos às 
empresas reduzir os custos de produção e man-
ter-se em competição com os preços do merca-
do internacional. Assim garantiremos que as 
empresas continuem sustentáveis, garantido o 
emprego para jovens e mulheres”

Texto: Anastácio ChirruteD&F

Câmara de Comércio em Inhambane 
pede fim de “taxas e taxinhas”

Várias empresas do ramo do 
agro-processamento basea-
das na província de Inham-
bane estão em risco de sus-

pender suas actividades de forma 
temporária, devido à escassez da maté-
ria-prima para a produção de óleo e ou-
tros derivados. A situação é agravada, 
de acordo com o delegado provincial 
da Câmara de Comércio, pelo excesso 
de taxas. Cansado de “taxas e taxinhas”, 
Bruno Comini pede “racionalização” 
dos impostos e definição de políticas 
para revitalizar o agronegócio.

Na província de Inhambane, não é apenas 

Bruno Comini, delegado da CCM em Inhambane

COM O SECTOR DO AGRO-PROCESSAMENTO EM CRISE

o sector do turismo que está mergulhado 
numa crise financeira devido aos efeitos da 
Covid-19, que se fazem sentir desde o ano de 
2019. Há também outras empresas, concreta-
mente do ramo do agro-negócio, que estão a 
enfrentar dificuldades para o seu normal fun-
cionamento. É que, para além do problema da 
pandemia, as mesmas enfrentam escassez de 
matéria-prima.

Dentre várias empresas que estão em si-
tuação de grande dificuldade, o destaque vai 
para as fábricas de óleo de coco, que já come-
çaram a suspender as suas actividades. Este 
facto preocupa a Câmara do Comércio de Mo-
çambique na província de Inhambane, pois 
vai contribuir para o enfraquecimento da rede 
empresarial da província, afectando, por arras-
to, o rendimento dos trabalhadores e dos seus 
familiares.

“Temos, de facto, escassez de matéria-pri-
ma, tal como é o caso da manga e do coco, es-
tamos a sofrer muita pressão do mercado de 
Maputo, porque lá tem mais de três milhões 
de consumidores à procura do nosso produ-
to. Então, praticamente a produção da nossa 
província não é suficiente para tal mercado 
e para abastecer as empresas. É por isso que, 
junto com o Governo da Província de Inham-
bane, estamos a tentar encontrar formas de 
reverter este cenário”, disse Bruno Comini, de-
legado provincial da Câmara de Comércio de 
Moçambique.

O responsável afirmou não ter dados sobre 
o número de empresas que se encontram em 
situação crítica, mas garantiu serem muitas, 
sendo que a maioria é de agro-processamento.

 



SEGUNDA-FEIRA21 de Março de 202220 DOSSIERS & FACTOSECONOMIA

Plantar hoje para colher amanhã

Comini alerta para o facto de a crise de ma-
téria-prima estar a agravar-se de tempos em 
tempos. Perante este cenário, diz ser necessá-
rio fazer aquilo a que chama de “investimen-
to a médio e longo prazos”: plantar, plantar e 
plantar.

“No curto prazo, nós não vamos prejudicar 
o produtor local, porque as empresas vão con-
tinuar a comprar ao produtor local, mas, já no 
médio e longo prazos, permitimos às empre-
sas reduzir os custos de produção e manter-
-se em competição com os preços do merca-
do internacional. Assim garantiremos que as 
empresas continuem sustentáveis, garantido 
o emprego para jovens e mulheres” referiu a 
fonte.

Nesse diapasão, o delegado provincial da 
CCM defende que as empresas que produzem 
óleo de coco, por exemplo, deviam ter direito 
a terras cedidas pelo Governo, para nelas fa-
zerem o plantio de coqueiros e citrinos para 
alimentar as suas empresas. Nesta óptica, diz 
a fonte, o Governo devia criar reservas do Es-
tado e dar o direito ao agente económico de 
poder investir sem entrar em conflito com as 
comunidades locais, que devem merecer o 
seu espaço.

“É importante estimular a comunidade lo-
cal a plantar o coqueiro e a aumentar também 
a produção de frutas. Nós achamos que te-
mos muita fruta, mas, na realidade, não temos 
tanta fruta assim como as empresas de agro-
-negócio gostariam de ter, o que significa que 
há défice. Então, temos que desenhar políticas 
para plantarmos mais fruteiras, citrinos e co-
queiros”, sugeriu.

Taxa de energia sufoca as empresas em 
Inhambane

Bruno Comini, que além de ser delegado 
da Câmara do Comércio de Moçambique em 
Inhambane é também membro de uma das 
grandes cooperativas de processamento de 
fruta desidratada, denominada KUVANGA, 
localizada no distrito de Morrumbene, afirma 
que a sua empresa, à semelhança de tantas 
outras, também está a passar por dificuldades 
de ordem financeira.

“Os custos de produção são cada vez mais 
elevados, os custos da energia eléctrica são 
assustadores e representam agora, para a 
empresa, a maior despesa do mês. Gastamos 
mais dinheiro a pagar apenas energia do que a 
comprar matéria-prima ou pagar salários. Isso 
só acontece aqui em Moçambique. Deve ser 
feito algo com urgência para que o agro-ne-
gócio seja defendido destes custos de electri-
cidade”, disse, para depois afirmar que o fun-
cionamento da empresa é garantido graças ao 
apoio de uma organização não governamen-
tal internacional, que se responsabiliza pelo 
pagamento de algumas despesas. Trata-se de 
uma ONG italiana, denominada “No One Out”.

Escasseia o coco na terra de boa gente

Dados avançados por Comini indicam que 
a KUVANGA está inserida num projecto do 
Ministério da Indústria e Comércio, designa-
do “Industrializar Moçambique”, estando nes-
te momento ainda na fase de negociação de 
espaço onde brevemente será instalado um 
campo para a produção e abastecimento da 
unidade produtiva.

“Mas também estamos a sonhar com uma 
segunda linha produtiva, que possa alcançar 
o mercado internacional. Estamos a fazer con-
tactos com outros países, como, por exemplo, 
África do Sul e Itália. O nosso objectivo passa 
por abraçar todo o mercado nacional, através 
da linha de produção na zona de Jogó, e ga-
rantir que esta segunda linha produtiva seja 
de referência para as exportações”.  

 
Cada ministro impõe suas taxas

Num outro desenvolvimento, o represen-
tante da CCM em Inhambane mostrou-se 
preocupado com o elevado número de im-
postos que o Governo tem cobrado ao empre-
sariado local pelo exercício da sua actividade 
e pelo transporte da mercadoria, consideran-
do as mesmas exorbitantes. Apela, por isso, a 
uma reforma legislativa.

“Temos que acabar com as taxas e taxi-
nhas, estamos cansados de cada ‘ministério 
que acorda e acha que deve colocar uma taxa’. 
Isso nos cansa. Estamos a tentar lutar para 

que haja uma racionalização dos impostos. É 
normal que, em qualquer país do mundo, se 
pague imposto, mas aqui em Moçambique 
há tendência a piorar. Cada um cria sua taxa 
ou taxinha, tornando a vida do empresário 
cada vez mais complicada, porque é difícil 
para o próprio empresário conhecer todas ta-
xas e taxinhas que existem”, apelou o nosso 
interlocutor.

Para Comini, num cenário de longo prazo, 
o desenvolvimento da província de Inhamba-
ne passa pela abertura de um porto que possa 
permitir o intercâmbio comercial com outros 
países.

“Mesmo entre Tete e Malawi há intercâm-
bios, e dentro desses intercâmbios há proces-
sos e dinâmica económica onde Moçambique 
e a população ganham. Sofala, que não tem 
fronteira, tem porto. Temos porto em Nacala 
e Maputo”, exemplificou, observando que o 
“porto traz uma dinâmica económica que per-
mite o desenvolvimento”.

De referir que a Câmara do Comércio é 
uma associação de empresas filiadas à Confe-
deração das Associações Económicas de Mo-
çambique (CTA). Actualmente, conta com um 
total de 800 empresas, e a mesma é liderada 
por Álvaro Massingue, eleito em Setembro do 
ano passado (2021). Tem por objectivo apoiar 
o sector privado nas suas actividades e aju-
dar o Governo na melhoria do ambiente de 
negócios.
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O Atlético de Madrid vai defrontar o Man-
chester City nos quartos-de-final da Liga dos 
Campeões, depois de ter afastado, nos oita-
vos-de-final, o outro gigante de Manchester, 
o United, de Paul Pogba e companhia. Os es-
panhóis conseguiram, finalmente, ultrapas-
sar uma equipa que tenha Cristiano Ronaldo 
na liga milionária, jogador que, em tempos 
do Real Madrid e da Juventus, foi obreiro de 
cambalhotas épicas, tramando as aspirações de 
Diego Simeone.

Para que CR7 não aparecesse, muito terá 
contribuído a consistente performance de Rei-
nildo, quer no Wanda Metropolitano, quer no 
Old Trafford. Sem surpresa, a prestação do mo-
çambicano valeu-lhe muitos elogios por parte 
do público e da Imprensa moçambicanos. Mui-
tos deles destacavam mesmo o facto de Reinil-
do ter “secado” o craque português.

Só que o entusiasmo dos moçambicanos é 
capaz de ter sido ultrapassado pelo dos brasi-
leiros, que, nas redes sociais, foram sugerindo 
que Reinildo é seu compatriota. “Reinildo, o 
brasileiro, está fazendo um jogaço”, comentou 
um internauta na rede social Twitter. “Cris-
tiano Ronaldo no bolso de Reinildo, o melhor 
é que o cara é brasileiro”, celebrou um outro 
adepto, convicto de que estava certo.

Só que, a dado passo, o narrador do con-
fronto entre os “colchoneros” e “red devils”, re-
ferente à segunda mão dos oitavos-de-final da 
Liga dos Campeões Europeus, tratou de clarifi-
car que Reinildo não tem nada que ver com o 
Brasil, embora também não tenha dito que “o 
cara” é moçambicano.

Esse esclarecimento parece ter sido recebido 
com alguma “revolta” pelos “brazucas”, sendo 
que alguns se mostravam incrédulos com o fac-
to de o esquerdino não ser da terra do samba. 
“A mim ninguém me tira da cabeça que esse 
cara é brasileiro. Para mim, ele é carioca”, reagiu 
um adepto. “Gente, Reinildo é um nome muito 
brasileiro”, acrescentou outro, numa tentativa 
fracassada de “roubar” o beirense que pegou de 
estaca nos rojiblancos.

Se dúvidas houvesse sobre as performances 

Brasileiros tentam “roubar” Reinildo
O internacional moçambicano 

Reinildo Mandava chegou, viu 
e venceu no Atlético de Ma-
drid, campeão em título na 

Espanha. O jovem, de 28 anos, convenceu 
Diego Simeone, e já é uma peça impres-
cindível na defesa colchonera. Os adeptos 
também estão loucos por Reinildo, como 
ficou demonstrado recentemente nas re-
des sociais, com vários brasileiros a insi-
nuarem que o craque seja um “brazuca”.

Reinildo é o primeiro moçambicano a chegar aos quartos-de-final da Champions

CRAQUE MOÇAMBICANO NÃO PARA DE IMPRESSIONAR

Texto: Amad CandaD&F

de Reinildo, estas reacções trataram de as dis-
sipar. O moçambicano é uma peça nuclear no 
esquema de Diego Simeone e, desde à sua che-
gada, conferiu outra segurança ao reduto mais 
recuado de uma equipa que, na presente época, 
vinha sofrendo golos mais do que é habitual.

Formado no Ferroviário da Beira, Reinildo 
chegou à Europa pela porta do Benfica, mas 
nunca teve grandes oportunidades no emblema 
português, tendo sido emprestado a equipas de 
escalões inferiores. Ao serviço dos Belenenses, 

teve a oportunidade de jogar na Primeira Liga, 
despertando desde logo a atenção do Lille da 
França, que garantiu a sua contratação.

Ao serviço do emblema francês, fez três épo-
cas e ajudou a equipa a conquistar o campeo-
nato nacional, destronando o todo-poderoso 
Paris-Saint-Germain, e mais tarde juntaria a 
Supertaça francesa. No último dia do mercado 
de Janeiro, chegou à sua nova casa, mas, por 
aquilo que se vai notando, parece que já lá es-
tava há anos.

Sem surpresa, a pres-
tação do moçambicano 

valeu-lhe muitos elogios por 
parte do público e da Impren-
sa moçambicanos. Muitos de-
les destacavam mesmo o fac-
to de Reinildo ter “secado” o 
craque português.
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana
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"Entrar no mundo da arte foi algo 
divino" -  Amélia Azevedo
A renomada artista plástico 

Amélia Artur Azevedo aponta 
a falta de compradores e es-
cassez de exposições de obras 

como maior obstáculo dos fazedores 
da  arte   na cidade de Quelimane, pro-
víncia da Zambézia. O facto agravou- se 
com a pandemia da Covid-19, que redu-
ziu significativamente o número de vi-
sitantes estrangeiros naquela parcela 
do país. No entanto, nada disso tira-lhe 
a alegria de estar no mundo das artes, 
assegura.

Em jeito de celebração do mês da mulher, traze-
mos nesta edição a conversa com a artista plástico 
Amélia Artur Azevedo, que disse ter abraçado o 
mundo das artes por inspiração divina. 

Apesar do “talento divino”,  a artista lamenta a 
falta de compradores de quadros, como também a 
escassez de exposições que possam atrair visitantes 
e compradores. Estes e outros pontos são desenvol-
vidos na entrevista que se segue.

D&F: Quem é Amelia Artur Azevedo?

AA: Sou moçambicana, nascida e crescida na 
província da Zambézia, concretamente na cidade 
de Quelimane, Bairro Torrone Velho. A minha in-
fância foi normal como a de várias crianças, e ainda 
acredito que foi a melhor fase da minha vida por-
que foi a partir dali  que me tornei a pessoa que sou 
hoje. Lembro-me que brinquei sem excepção de 
nada. Aliás, brinquei com rapazes lado a lado, joguei 
futebol, fiz meu próprio carro de arrame,   saltei de 
árvore para árvore, entre outras brincadeiras. E em 
casa passei por várias situações necessárias acredito 
eu.

D&F: Quando é que entra no mundo das 
artes?

AA: Entrei no mundo das artes ainda pequena, 
lembro-me que desde o ensino primário era apai-
xonada por imagens dos livros e as copiava. Várias 
outras vezes as criava imaginando o que via, vivi e 
o que gostaria.  Logo após a perda do meu pai, en-
trei numa tristeza profunda que todos ao meu re-
dor percebiam, então foi aí que o meu tio paterno, 
que por sinal é músico, levou-me a um amigo dele 
que já era profissional e artista de renome,  o mestre 
Hammurabi,  mais conhecido pelo seu nome artís-
tico, Binda. Lá encontrei outros meninos da mesma 
idade, dentre eles duas outras meninas que infeliz-
mente acabaram desistindo no mesmo ano em que 
entraram,  e ali fiquei até aprender tudo que me 
era desconhecido, e ainda hoje tenho ido a casa do 

Amélia Artur Azevedo - artista plástico

Texto: Albino  MahumanaD&F

ARTES PLÁSTICAS

meu mestre quando acho dificuldades .
D&F: Algum artista que teria te influenciado?
AA: Ninguém me influenciou a entrar no mun-

do da arte, foi algo "divino", porque nem eu mesmo 
soube que estava a passar para o mundo das artes. 
Quando reparei ao meu redor já estava dentro. Re-
trato a sociedade moçambicana, suas vivências, cul-
turas e tradições, o passado e presente.

D&F: Qual é a técnica que usa?
AA:  Sou de técnica mista, uso várias vezes tinta 

sobre  tela, mas também em outras ocasiões faço 
colagens reciclando resíduos sólidos jogados fora.

D&F: Quais são os temas que aborda nos seus 
trabalhos? 

AA: Os meus temas estão relacionados muitas 
vezes com a sociedade moçambicana,  suas vivên-
cias, culturas e tradições, o passado e o actual. Mas 
também não deixo de olhar os restantes  países da 
África.

D&F: Como mulher, como consegue ombrear 
com os homens nas artes?

AA: Como já havia dito anteriormente, cresci 
com rapazes, e quando comecei a seguir arte en-
contrei rapazes também. Hoje quando estou no 
meio de colegas artistas sinto como se fôssemos  
todos do mesmo sexo. Não me inferiorizo e  nem 
me sinto descriminada, porque o trabalho que eles 
fazem  também faço e se não souber  peço ajuda 
deles e vice-versa.

D&F: Que avaliação faz das artes plásticas 
moçambicanas?

 AA: Os artistas moçambicanos são imprevisíveis 
e conhecedores, talvez por nascer numa sociedade 
cheia de histórias e com vários problemas, então é 
possível fazer arte, porque temos muito que pintar, 
cada um com a sua técnica, mas tudo maravilhoso.

D&F: É possível viver de arte em Moçambique?
AA: Até hoje, de tudo que  já vi, os artistas mais 

velhos  passarem só posso dizer que não é possível 
viver da arte aqui em Moçambique, talvez só viver e 
fazer cá e vender fora da África. Porque aqui só gos-
tam de ver mas não pagam para ter as obras. E ainda 
dizem, arte aqui é perda de tempo, só no Brasil vais 
ganhar, aqui isso é lixo, mil vezes comprar chinelos ". 

D&F. Qual é a sua fonte de inspiração? 
AA:  Minha fonte de inspiração é o meu mestre e 

principalmente o que acontece no dia-a-dia.
D&F: Alguma dificuldade para adquirir mate-

riais para a produção das duas obras?
AA:  Sim, passo por essa situação, tendo em con-

ta que os preços subiram e os materiais não ficaram 
para trás. Também já não há turistas por aqui, por-
que a maior parte destes  é que compram. E as ex-
posições não são frequentes.

D&F: Algum projecto que gostaria de parti-
lhar connosco?

AA: Tenho dois projectos por enquanto, um já 
está em curso, que é “mulheres na arte”,  fundado 
por duas brasileiras. Esse projecto envolve mulheres 
de todos países de língua portuguesa, no qual so-
mos duas moçambicanas representando Moçambi-
que e o outro ainda está no processo de criação.
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INTERNACIONAL
Papa denuncia "massacre 
sem sentido" na Ucrânia

Ser moçambicano dói

PR e a nomeação da nova 
ministra dos Combatentes

Melhor mesmo é 
nem se meter

O papa Francisco, continuando com 
sua onda de críticas implícitas à Rússia, 
classificou neste domingo (20/02) o 
conflito na Ucrânia de um "massacre 
sem sentido" e pediu aos líderes 
mundiais que parem "esta guerra 
repugnante".

"Infelizmente, a violenta agressão à 
Ucrânia não está diminuindo", disse ele 
a cerca de 30 mil pessoas na Praça de 
São Pedro em sua tradicional missa de 
domingo.

"É um massacre sem sentido, no 
qual a cada dia se repetem massacres 
e atrocidades", disse Francisco, que 
até agora evitou mencionar a Rússia 
pelo nome, em sua mais recente 
condenação à guerra.

"Não há justificativa para isso", 
acrescentou.

"Peço a todos os atores da 
comunidade internacional que se 

comprometam verdadeiramente a 
parar esta guerra repugnante", disse o 
papa, arrancando vivas e aplausos da 
multidão.

"Esta semana mísseis e bombas 
atingiram civis, idosos, crianças e mães 
grávidas", disse ele.

Francisco também falou sobre sua 
visita no sábado a um hospital de Roma 
que trata crianças feridas na Ucrânia.

"Uma estava sem um braço e outro 
tinha um ferimento na cabeça", disse.

Francisco também cobrou medidas 
contra o potencial tráfico de pessoas 
que fogem da Ucrânia.

"Vamos pensar nessas mulheres, 
nessas crianças... que estão sem 
trabalho, separadas de seus maridos. 
Eles serão procurados pelos 'abutres' 
da sociedade. Por favor. Vamos 
protegê-los", disse

As autoridades da Polônia já viram 
indicações de que os traficantes 
de pessoas podem estar visando 
refugiados que fogem da guerra na 
Ucrânia.

Já as autoridades de Berlim, na 
Alemanha, alertaram os refugiados 
ucranianos para que não aceitem 
ofertas de dinheiro ou acomodação 
de estranhos devido a preocupações 
de que eles possam ser atraídos para 
prostituição ou outras formas de tráfico 
humano.

Francisco usou missa de 
domingo para pedir que 
líderes mundiais tomem 
medidas para acabar 

com "guerra repugnante" na 
Ucrânia. Papa ainda pediu me-
didas para impedir que refu-
giados entrem na mira de trafi-
cantes de pessoas.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

G a r g a n t a 
gosta do seu 
país, gosta de ser 

moçambicano, mas, às vezes, 
sente dor de ser moçambicano. 
Dói ver a forma como nós nos 
tratamos. Digo isto pela forma 
desalmada como o antigo 
craque dos mambas vem sendo 
tratado por parte daqueles que 
gerem os destinos do desporto 
rei. Nelinho chora por todos os 
cantos. Pagaram a indemnização 
aos treinadores portugueses 
e aos moçambicanos, no caso 
Nelinho, mandaram dar uma 

Aqui talvez haja muita coisa 
por ser dita, mas talvez coisa 
difícil e “proibida” de se dizer. 
Mas, enfim, se não podemos 
dizer, podemos perguntar, 
porque isso não é pecado. Onde 
é que o PR conheceu a nova 
ministra dos Combatentes, 
até lhe confiar um cargo tão 

Moçambique absteve-se do 
seu direito a voto em relação 
à condenação da invasão 
russa à Ucrânia. Moz não 
se meteu, saiu do barulho. 
Garganta já tinha dito dois 
números atrás que esse 
assunto não lhe diz respeito, 
como moçambicano. Tenho 
muitos assuntos com que me 
preocupar e o terrorismo em 
Cabo Delgado é um deles. 
Logo, faz bem o Estado 

curva. Amanhã, Nelinho aparece 
nas ruas a mendigar e são os 
primeiros a maldizer os atletas, 
que não sabem gerir as suas 
carreiras, que isto e aquilo, mas 
esquecem-se que são eles, os 
dirigentes, que perpetuam a 
mediocridade e mendicidade 
no seio dos atletas, porque 
não organizam os seus clubes 
para que os atletas descontem 
para o INSS, a fim de garantir 
algum sustento após o término 
da carreira. Enfim, às vezes ser 
moçambicano dói. Paguem ao 
Nelinho, se faz favor.

bicudo quanto este? Será que 
esta cidadã que sai do fundo 
do anonimato para ministra vai 
conseguir lidar com os antigos 
combatentes conservadores que 
conhecemos, ou o PR pretende 
apenas lançá-la às feras? São 
algumas das perguntas que 
podem ser colocadas.

moçambicano em não se 
meter. Dizem que quando 
elefantes lutam, quem sofre é 
o capim, e sofre bem mesmo. 
Esse é assunto de madodas, 
depois madodas que nunca 
se tocam, só se olham de 
longe. Depois dão chapada 
naquele que está a passar 
ao lado. E veja que o capim 
já está a sofrer, pelo menos 
pela justificação da subida 
do combustível. 
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Papa Francisco tem apelado ao diálogo entre os beligerantes


