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São simplesmente irónicos os 
tempos em que vivemos, e os si-
nais disso são visíveis no dia-a-
-dia. Numa altura em que a me-
canização faz explodir os índices 
de produção agrícola, milhares 
de pessoas morrem à fome no 
mundo inteiro. 

Quando são cada vez mais e, 
se calhar, também mais acessí-
veis as fontes de aquisição de in-
formação e de conhecimento, a 
ignorância está no seu auge, tal 
como a imoralidade, apesar da 
proliferação das casas de culto. 

A sociedade está à deriva, ca-
recendo claramente de bússo-
las morais, dado que, nos dias 
que correm, aqueles de quem 
esperamos um comportamen-
to exemplar – políticos, religio-
sos, professores, etc. – nos têm 
brindado com comportamentos 
inqualificáveis. 

Figuras como Samora Machel, 
de notável rectidão comporta-
mental, praticamente deixaram 
de existir, e as poucas que exis-
tem são engolidas por um sis-
tema social montado para difi-
cultar a vida de quem ousa lutar 
por causas nobres. 

E chamamos Samora ao deba-
te porque, há decadas, profeti-
zou os comportamentos a que 
hoje assistimos e já os combatia, 
com a verticalidade que lhe era 
característica. 

ção de riquezas, em prejuízo do 
povo do qual deviam cuidar. 

Dia e noite, esses caçadores de 
cunhas pensam em esquemas 
mais complexos e sofisticados 
para se apoderarem do erário 
público, e fazem-no tranquila-
mente, com a segurança de que 
nada lhes irá acontecer, porque 
contam com a protecção do po-
der político, por um lado, e do 
judiciciário, capturado pelo pri-
meiro, por outro. 

O compadrio, as cunhas e o 
clientelismo substituíram a com-
petência, tornando-se os princi-
pais critérios de ascensão a pos-
tos de grande responsabilidade. 
Chegamos a um ponto da nossa 
história em que aplicar os sabe-
res em benefício do povo é um 
acto censurável, e a forma como 
se procura tirar o tapete a quem 
demonstra um pingo de sensi-
bilidade para com os problemas 
do povo é disso prova cabal. 

As próprias famílias já não 
acreditam mais num sistema ca-
paz de dar o merecido valor aos 
competentes e capazes, e, por 
isso, no lugar de incentivarem 
seus filhos a munirem-se de co-
nhecimento, mostram-lhes o ca-
minho das boladas, pois só as-
sim se atinge o bem-estar. 

A sociedade está em colapso 
moral e precisa de quem a salve. 
serodiotouo@gmail.com

O primeiro Presidente de Mo-
çambique não se limitava a 
proferir discursos eloquentes, 
sempre foi para lá da palavra, 
denunciando e sancionando prá-
ticas lesivas ao país e ao povo. 

Com seu dedo indicador, imor-
talizado nas estátuas erguidas 
em sua homenagem, Samora 
sempre apontou, e sem quais-
quer rodeios, aqueles que, tra-
jando a farda da revolução, se 
comportavam como reacioná-
rios, minando os planos da cons-
trução do homem novo. 

Reconheceu-os pela sua ambi-
ção desmedida, pelo desprezo, 
pela facilidade com que relegam 
os projectos colectivos a um pla-
no secundário ou mesmo ter-
ciário, para darem primazia aos 
seus próprios interesses. 

“Um ambicioso é capaz de 
tudo, até de vender a pátria, 
tudo por causa do seu interesse 
individual. Não sei se um ambi-
cioso muda, mas a minha expe-
riência diz-me que não, muda de 
táctica, mas não elimina a ambi-
ção”, disse Samora Machel, num 
dos seus discursos anti-corrup-
ção mais conhecidos. 

Muitos anos depois, os am-
biciosos descritos por Samora 
assaltaram instituições nevrál-
gicas do país e o seu trabalho é 
atropelar, a todo o custo, a lei, 
tudo tendo em vista a acumula-
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Governo precipita-se com oferta dos 
rinocerontes

RECEIA-SE PELAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NO ZINAVE

Com pompa e circunstância, foi 
anunciada, recentemente, a vinda 
de 40 rinocerontes ao Parque Na-
cional do Zinave (PNZ), que tem 

grande parte da sua área situada no distri-
to de Mabote, na província de Inhambane. 
Em comunicados separados, o Ministério 
da Terra e Ambiente (MTA), a Peace Parks 
Foundation (PPF) e o próprio PNZ infor-
mam de forma vaga sobre a chegada des-
ta espécie de animais, mas nenhum deles 
indica a data. Os referidos anúncios, para 
além de suscitarem questionamentos, in-
duziram ao erro os órgãos de comunicação 
social e até alguns dirigentes, que ficaram 
com a impressão de que os animais já esta-
vam em solo pátrio. Como consequência, a 
notícia foi assim sendo difundida.

Os comunicados em referência suscitam mais 
dúvidas do que esclarecimentos, a começar mes-
mo pela ausência da data prevista para a chega-
da dos aludidos rinocerontes. Os comunicados 
do MTA e PPF falam apenas de um “regresso his-
tórico” do rinoceronte, em textos acompanhados 
por fotografias que, de facto, ilustram a chegada 
daquela espécie rara a algum lugar, sendo esta a 
primeira indução ao erro.

A natureza ambígua dos comunicados, asso-
ciada às referidas fotos, poderá ter levado a que 

vários cidadãos, incluindo jornalistas e dirigen-
tes, acreditassem que os animais já se encontram 
em Moçambique.

“40 anos depois de extintos, rinocerontes fo-
ram introduzidos no Parque Nacional do Zinave, 
localizado no vizinho distrito de Mabote”, assi-
nalou na rede social Facebook o administrador 
de Vilankulo, Galiza Matos Júnior, sublinhan-
do as possíveis mais-valias que os animais po-
dem trazer ao turismo nacional, tudo por culpa 
dos comunicados que, para muitos, foram mal 
produzidos.

O Dossiers & Factos fez a verificação e está em 
condições de afirmar que a translocação dos ani-
mais, ao contrário do que parecem sugerir os co-
municados e as respectivas imagens, ainda não 
foi feita.

 Neste dossier dos rinocerontes, para além da 
falta de clareza, há uma comunicação paralela 
a do Governo – MTA. Ora vejamos: enquanto o 
MTA diz uma coisa, a PPF escreve outra sobre a 
mesma matéria, não se sabendo, portanto, quem 
define quando e o que deve ser dito à sociedade, 
revelando desta forma uma deficiente coordena-
ção entre as instituições.

Inequívoca disputa de protagonismo

Os anúncios também fazem emergir dúvidas 
em relação à entidade responsável pela reintro-
dução do rinoceronte ao país, fazendo notar a 
existência de uma disputa de protagonismo.

Ivete Maibaze, ministra da Terra e Ambiente

Celmira da Silva, directora-geral da ANAC

Texto: Serôdio TowoD&F

•        MTA, PNZ e PPF fazem salada de comunicação
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No seu comunicado, a PPF, que é co-gestora 
do PNZ, afirma que “a Peace Park Foundation 
está a reintroduzir mais de 40 rinocerontes”, e 
acrescenta: “vamos restabelecer as primeiras po-
pulações fundadoras do rinoceronte negro em 
perigo crítico e de rinocerontes brancos quase 
ameaçados”.

Por sua vez, o PNZ refere que “o retorno do 
rinoceronte resulta da cooperação entre os go-
vernos de Moçambique e da África do Sul”. De 
acordo com o Parque, foi graças a esta coopera-
ção que se tornou possível a doação dos animais 
pela organização sul-africana Exxaro Resources.

Na nota da PPF, diga-se, em nenhum momen-
to a Exxaro Ressources é referida como “doado-
ra dos animais”, mas apenas como uma parte do 
processo.

No entanto, com relação aos custos da opera-
ção de translocação, os comunicados tornados 
públicos nada revelam.

O equívoco dos 40 anos

Outra questão controversa no comunicado 
emitido pelo gabinete da ministra Ivete Maibaze 

é a afirmação de que o 
animal está a ser rein-
troduzido “depois de 
extinto localmente há 
mais de 40 anos”. Fei-
tas as contas, e olhan-
do para a afirmação do 
comunicado, significa 
que desde 1982 que 
o país não tem aquele 
animal.

Na mesma senda, 
a PPF diz que “já pas-
sam mais de quatro 
décadas desde que os 
rinocerontes estiveram 
presentes em qualquer 
parque nacional em 
Moçambique”.

Diferente dos co-
municados do MTA e 
PPF, o do PNZ é o úni-
co a reconhecer que o 
animal em causa está 
extinto há mais de 40 

anos naquela área de con-
servação em particular.

Depois de várias con-
sultas a documentos e 
notícias publicadas no 
passado, o Dossiers & Fac-
tos concluiu que, efecti-
vamente, o comunicado 
do parque é que está mais 
perto da verdade, o que 
não se pode dizer dos ou-
tros dois.

É que há informação 
abundante que aponta 
para a existência do rino-
ceronte em Moçambique 
até há poucos anos.

Há dois anos, em 2020, 
dois indivíduos do distrito 
de Mapai, na província de 
Gaza, foram condenados a 
penas de 16 e 17 anos de 
prisão, em virtude de te-
rem abatido dois rinoce-
rontes no Parque Nacional 

de Limpopo, e esse facto foi noticiado por diver-
sos órgãos de comunicação social.

Em 2015, ou seja, há sete anos, a Televisão de 
Moçambique (TVM) publicou várias reportagens 
que davam conta da apreensão de significativas 
quantidades de cornos de rinoceronte no Aero-
porto Internacional de Maputo, quando estavam 
já em trânsito, rumo aos mercados asiáticos.

Nesse mesmo ano, teve lugar a incineração de 
cornos de rinoceronte e de marfins de elefantes. 
Tratou-se de um acto público de incineração, que 
foi conduzido pelo então ministro da Terra, Am-
biente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia.

Segundo noticiou nessa altura a TVM, citan-
do fontes da Administração Nacional das Áreas 
de Conservação (ANAC), os animais tinham sido 
abatidos no Kruger Park (África do Sul) e no Par-
que Nacional do Limpopo (Moçambique).

De fora do país, também surgiram várias in-
dicações de abate de rinocerontes na pérola do 
Índico. Igualmente há cinco anos, a Euronews 
deu conta da apreensão de 18 cornos de rino-
ceronte na Malásia. Avaliados em cerca de três 
milhões de euros, foi dado como certo que os 
“troféus” tinham sido contrabandeados a partir Comunicado do PNZ

Comunicado do MTA
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Sabotagem explica insucesso dos 
aliados da região

MILITARES DESVENDAM PLANO PARA DESCREDIBILIZAR SAMIM

A situação de segurança na pro-
víncia de Cabo Delgado tem 
evoluído favoravelmente desde 
a chegada, em Julho do ano pas-

sado, das tropas ruandesas, às quais se 
juntaria, semanas depois, a Força em Es-
tado de Alerta da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral. A segunda 
força é, no entanto, muitas vezes acusada 
de ser ineficaz no combate aos terroristas, 
o que, afinal, se deve a uma pretensa sa-
botagem, segundo fontes do Dossiers & 
Factos.

A percepção de que a Missão Militar da 
SADC em Moçambique (SAMIM) é ineficien-
te e ineficaz remonta à sua chegada ao solo 
pátrio, concretamente a Cabo Delgado, que 
há mais de quatro anos transformou-se num 
verdadeiro palco de carnificina. Composta 
por cerca de três mil homens, a tropa regio-
nal carrega o rótulo de “reactiva”, sendo que, 
de acordo com vários relatos, limita suas ac-
ções a patrulhas nos postos administrativos 
e vilas.

Nos últimos dias, e não obstante a avalia-
ção positiva feita pela Troika de Cooperação 
nas Áreas de Política e Defesa da SADC, que 
manteve recentemente uma reunião virtual, 
a sensação de fracasso da SAMIM ficou re-
forçada com o avanço das tropas ruandesas 
em direcção a Macomia, conforme noticiou 
o semanário Savana.

Em muitos círculos, a SAMIM é descrita 
como incompetente, mas fontes do Exérci-
to posicionadas quer no Teatro Operacio-
nal Norte (TON), quer no Teatro Especial de 
Afungi (TEA) apresentam uma perspectiva 
até aqui pouco difundida, embora comenta-
da, à boca pequena, em Cabo Delgado.

Dizem as nossas fontes que as tropas re-
gionais estarão a ser vítimas de actos de sa-
botagem por parte de alguns elementos que 
integram as Forças de Defesa e Segurança de 
Moçambique. Tais actos consistem, segundo 
as nossas fontes, no vazamento de importan-
tes informações estratégicas para o inimigo, 
o que leva a que as ofensivas da SADC sejam 
infrutíferas ou resultem em emboscadas.

Lembre-se que, a par da falta de equipa-
mento militar de qualidade, as traições den-
tro das FDS desempenharam um papel de-
cisivo para que, durante mais de três anos, 
os insurgentes se mantivessem na mó de 
cima, havendo indicações de envolvimento 
de altas patentes, como, de resto, o Dossiers 

& Factos já reportou.
Este facto, explicam as nossas fontes, de-

riva da circunstância de as tropas regionais 
trabalharem em estreita colaboração com 
as forças moçambicanas ao nível do planea-
mento estratégico, o que já não acontece 
com os homens de Paul Kagame, que rara-
mente partilham em tempo útil, com os ho-
mólogos moçambicanos, informações tidas 
como sensíveis.

Plano é descredibilizar a SAMIM
Há como que uma teoria de conspiração 

por detrás da suposta sabotagem da acção 
da SAMIM em Cabo Delgado. Há anos na 
frente de combate, elementos das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) 
ouvidos pelo Dossiers & Factos dizem acredi-
tar que o plano passa mesmo por fazer com 
o que as tropas regionais caiam no descrédi-
to e, em sentido contrário, reforçar o estatu-
to de “heróis” dos ruandeses.

O objectivo final, no entanto, seria legi-
timar o afastamento da SAMIM das regiões 
mais próximas do coração dos mega projec-
tos, de modo que apenas os ruandeses (e, 
obrigatoriamente, os moçambicanos) façam 
o cordão protector daquele que é considera-
do o maior investimento privado em África, 
orçado em USD 23 mil milhões.

Macomia dista cerca de 200 quilómetros 
de Palma e, de acordo com as nossas fon-
tes, a partir desse distrito, que estava na 
responsabilidade das tropas sul-africanas, 
facilmente se pode chegar à uma área que 
se pretende intocável – Afungi. As fontes, 
embora ressalvem as diferenças, atribuem a 
Macomia grande importância estratégica, à 
semelhança de Mocímboa da Praia, que terá 
sido nuclear no ataque de 24 de Março de 
2021.

O mediatizado ataque à vila sede do dis-
trito de Palma minou a confiança da Total no 
Exército moçambicano, mas a SADC também 
não convence aos franceses, que se sentem 
mais confortáveis com os ruandeses no seu 
perímetro. De resto, há até indicações de 
que a factura da presença ruandesa é paga 
pelos gauleses, informação entretanto des-
mentida por Paul Kagame.

Com cerca de 2500 homens no terreno, 
entre militares e polícias, Ruanda sempre foi 
a preferência de Moçambique, tendo sido o 
primeiro país a enviar forças a Cabo Delga-
do, o que incomodou a SADC, como trata-
ram de o demonstrar, na altura, a secretária 
executiva da SADC, Stergomena Tax, e a mi-
nistra da Defesa da África do Sul, Nosiviwe 
Mapisa-Nqakula.

SAMIM é composta por forças de cinco países

Texto: Dossiers & FactosD&F
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de Moçambique. 
Perigo de guerra no Zinave – Mabote
O rinoceronte é a espécie mais cobiçada pe-

los caçadores furtivos, em virtude do seu enor-
me valor no comércio ilícito. Estima-se que um 
quilograma do corno daquele animal custe USD 
70 mil, sendo que cada “troféu” de um rinoce-
ronte adulto pode pesar entre 15 a 17 quilogra-
mas, para depois multiplicar pelo preço acima 
referido.

Por conta disso, existem preocupações com 
aspectos de segurança. De acordo com a publi-
cação do PNZ, os 40 animais irão habitar num 
santuário preparado numa área de 186 km2, e 
a segurança será reforçada por 28 novos fiscais 
que “passaram por um treino especializado em 
matérias de protecção de rinocerontes”.

O comunicado não indica o período nem o lo-
cal em que ocorreu a formação dos 28 fiscais. Por 
outro lado, uma investigação levada a cabo pelo 
Dossiers & Factos constatou que não houve ne-
nhum grupo formado especificamente para pro-
teger a nova população de rinocerontes.

Foram, sim, segundo apurou o Dossiers & Fac-
tos, formados 34 agentes, recrutados dentro de 
um universo de 900 candidatos de todo o país. O 
comunicado da PPF também confirma a forma-
ção de 34 agentes para a protecção do parque 
no seu todo, mas fala de ter havido apenas 200 
candidatos.

Seja como for, e ainda que se confirme a forma-
ção dos 28 agentes especializados em protecção 
específica do rinoceronte, o número revela-se 
insuficiente face àquilo que é o nível de procura 

pelo animal por parte dos caça-
dores furtivos. É certo que o PNZ 
diz em comunicado que, para o 
reforço da protecção e segurança 
dos rinocerontes, conta-se com o 
apoio de uma aeronave e um he-
licóptero, mas ambos os meios 
cobrem várias outras áreas de 
conservação.

Teme-se, por isso, que venha 
a eclodir uma verdadeira guerra 
entre os caçadores furtivos e os 
agentes florestais, sendo que os 
últimos poderão estar em situa-
ção de desvantagem. Este é o 
sentimento de vários entendidos 
na matéria.

Vale referir, por exemplo, que 
na Reserva do Niassa, o Governo 
viu-se obrigado a introduzir, por 
orientação do Presidente da Re-
pública, que é Comandante em 
Chefe das Forças de Defesa e Se-
gurança, uma força especial – um 
contingente da Unidade de In-
tervenção Rápida (UIR) – para re-
pelir a avalanche de furtivos, que 
se dedicavam preferencialmente 
ao abate de elefantes.

Outra nota relevante que pode 
contribuir para o fracasso na pro-
tecção destes paquidermes é o 
facto de as comunidades e o po-
der local de Zinave/Mabote ain-

da desconhecerem este projecto da translocação 
de rinocerontes para aquela reserva, havendo, 
por isso, a necessidade de questionar se o Gover-
no está ou não a trabalhar com as populações.

Uma fonte local bem posicionada considera 
lamentável o facto de o Ministério da Terra e Am-
biente, assim como a administração do parque, 
terem se “precipitado” em avançar com os comu-
nicados sem antes fazer um trabalho profundo 
de informar as comunidades.

A referida fonte diz ainda que as comunidades 
têm sido “olhos” das autoridades a todos os ní-
veis, pelo que desempenham um papel impor-
tante na protecção das espécies, através de de-
núncias de práticas ilegais ou suspeitas.

 
Ministra Ivete Maibaze confirma contradições

O Dossiers & Factos entrou em contacto com 
a ministra da Terra e Ambiente, a fim de escla-
recer as diferentes matérias ocultadas à volta 
deste assunto. Ivete Maibaze pediu que as per-
guntas lhe fossem enviadas por escrito, e assim 
procedemos.

Nas respostas recebidas, nota-se, em certos 

Comunicado da PPF

Mais adiante, e quando 
confrontada com o facto 

de se ter assistido, na década 
de 2000, à reintrodução do ri-
noceronte no Limpopo, con-
trariando assim o comunicado do 
PPF e a justificativa que Maibaze 
apresenta no parágrafo anterior, a 
governante busca saída referindo 
ter havido “um ensaio [de reintro-
dução]”, mas diz que tais animais 
não foram mais visualizados, e 
“presume-se que terão regressa-
do a Kruger National Park”.
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Já pensaste no teu maior defeito? Aquilo que 
achas que deves mudar porque afasta amigos e 
muitas vezes te faz perder oportunidades? Acre-
dito que nem todos nós temos tal pensamento de, 
antes de sairmos à rua, procurarmos saber se te-
mos um sorriso na cara que faça o outro nos olhar 
com vontade de construir mais conversas, parti-
lhar ideias e, quiçá, falar de negócios.

Quando falo de descobrires a tua perfeição, 
falo essencialmente de saberes quem tu és, de 
onde vens, como ambicionas crescer na vida e 
quando, acima de tudo, queres parar de fazer as 
coisas porque te pedem para fazer. Aliás, muitos 
de nós fazemos apenas as coisas porque achamos 
que temos força para tal, mas acabamos nos es-
quecendo que o que nós fazemos é o que nos iden-
tifica e faz com que as pessoas nos procurem no 
futuro próximo.

Tu nunca vais crescer na vida e ter coisas que 
nunca tiveste fazendo as coisas que sempre te dei-
xem cabisbaixo. Tens que parar de te prenderes na 
perdição, em coisas que sabes que, por mais que 
faças diferente, nunca terás o sucesso pretendido.

Muitas pessoas nascem, crescem e morrem 
sem ter deixado marcas. Não podes permitir que 
passes por esta vida sem que tenhas deixado algo 
que prove que por cá passaste. Então,  se quiseres 
deixar a tua marca, define a tua perfeição e dei-
xe sonhos, lutas, conquistas e pensamentos que 
façam as pessoas perceberem que exististe, que 
nunca ficaste calado no receio de crescer. Quero 
que desafies o teu potencial, as tuas habilidades e 
faças mais do que tens feito. Se for necessário, sai 
e sente-te numa praia e reflicte sobre o que vais 
fazer no próximo passo.

Não vais conseguir tudo num único dia, saiba 
disso. Levará tempo para que as tuas ideias sur-
tam efeito, mas, se fizeres com amor e perfeição 
necessários, tem a certeza de que chegarás lá, por-
que lutaste e mereces. Aí sim, verás a maravilha 
de ser um homem de sucesso.

Muitas vezes, as pessoas vão te pedir a única 

moeda que tens na carteira, num momento de 
fome. Mas, ao partilhares o que tens, podes des-
cobrir que estavas sendo testado para saber se tens 
capacidade de dar e receber, pois muitos perdem 
muita coisa porque, na mão que deviam usar para 
receber o sucesso, escondem o rebuçado que não 
querem partilhar com o outro.

Não sejas obsecado pela avareza, não sejas um 
cão que segue o outro sem saber para onde ele vai. 
Senta, reflecte e descubre a tua perfeição.

Não penses que és obrigado a lutar para teres 
o teu melhor. Tens a escolha de sentares na tua 
cadeira e assistires sempre as novelas, os filmes e 
os desenhos animados, ou perderes-te em curti-
ções, mas te lembra: isso tem fim, pois vai chegar 
uma hora em que não vais poder alimentar tais 
caprichos. Mas, de uma coisa tem certeza: o su-
cesso conquistado nunca tem fim, pois é infinito 
à medida que vem da batalha e da vontade. Faça 
diferente!

Algumas coisas na vida são como copos de vi-
dro que, quebrados em pedaços, não tem como 
concertá-los.

Olhas-te no espelho e vês um fracassado? Um 
jovem que espera a mesada do pai para poder le-
var a namorada para sair, ver um cinema? Então, 
sonha, respira o sabor da luta, da conquista, da 
bravura que escondes no teu peito. És tão podero-
so que podes vencer até o teu medo de seres mais. 
Seja um sonhador! Por mais que a vida custe, faz 
as coisas acontecerem.

Se não fizeres com vontade, as coisas nunca vão 
dar frutos, assim como uma relação que, quando 
mal sustentada, tem um fim. Não há hora para te 
concentrares e definires a tua perfeição. Começa 
pensando em como tu gastas o teu tempo, o que 
fazes para alcançares o poço dos desejos que es-
condem a tua alegria.

Desafio-te a parares de seres um falhado. Não 
precisas de ter dinheiro para pensares em ideias 
que ajudem o mundo a sonhar mais. Não precisas 
de ser famoso para que as pessoas te escutem. Fala 

para aqueles que te querem ouvir e através deles 
floresçe e exalte a tua vitória.

Provavelmente, sentes-te limitado porque an-
das em mesmos locais. Sai e escala o prédio mais 
alto da cidade e olha para baixo. Com certeza, ve-
rás que o mundo precisa de ti, das tuas ideias. Ve-
rás que há muito ainda por ser feito para que haja 
um mundo melhor.

Valoriza o teu tempo. Deves saber gerir as tuas 
actividades. Avalia o ambiente no qual vives e 
lembra-te que, por mais longa que a caminhada 
seja, há sempre um presente que te espera no fi-
nal. Tu sabes que a tua vida está mal e mesmo as-
sim continuas preso nessa cadeira que cola as tuas 
nádegas? Muda a tua mente e levanta-te pronto 
para fazer mais. Sai da sombra e ilumina o teu 
pensamento.

Se fores a cair a pela primeira vez, levanta-te. 
Se fores a cair pela segunda vez, terceira e quarta 
vez, levanta-te. Mas, se fores a cair pela quinta vez, 
não só levanta, mas também vê o que fazer para 
não caires novamente. Para tal, precisas de saber 
o propósito de estares a lutar.

Há pessoas que esperam mais de ti. Esperam 
que tu as mostres que podem “andar sem mole-
tas”. Desafio-te a fazeres mais por ti, a definires 
o teu futuro, a saberes quem és, a definires a tua 
perfeição. Sê tu mesmo, não tenha medo das que-
das, não finjas ser rico para ser respeitado, luta 
para crescer na honestidade, participa em am-
bientes que te fazem sonhar alto. Sê o que temes 
que nunca vais conseguir ser. Economiza o teu 
tempo e tem fé em tudo o que fazes.

Dificuldades sempre vão existir, mas não deixa 
que as pessoas te conheçam somente pelas dificul-
dades que enfrentas. FaZ com que elas te conhe-
çam pelo teu potencial, pela tua fome pelo sucesso 
e deixa o universo presenciar a tua felicidade, por-
que tu foste feito para ser mais.

Foste feito para ser um lutador incansável e 
um autêntico homem de sucesso. Então, descubre 
a tua perfeição e sê mais…

Descubra a tua perfeição

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

Anúncio publicitário
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Há um fenómeno recorrente e trans-
versalmente preocupante nas periferias 
de Moçambique. A prática do aborto 
tende a crescer.

O aborto é praticado por uma consi-
derável parcela da população feminina 
e é, normalmente, visto como um pro-
blema na sociedade moçambicana mais 
conservadora. As jovens dos 16 aos 28 
anos são a classe que mais aborta no 
solo pátrio, segundo o Ministério da 
Saúde, e isso deriva do facto de a maior 
parte das gravidezes não serem deseja-
das. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), cerca de dois bilhões 
de pessoas fazem o aborto anualmente, 
o que representa um grave risco à saúde 
das mulheres.

O aborto é um tema constantemente 
debatido e sempre provoca polémicas 
por abarcar um conjunto de divergên-
cias entre a religião, a justiça e as práti-
cas culturais.

Estes factores já foram amplamente 
estudados por vários filósofos moçam-
bicanos e pesquisadores, como Carlos 
Serra, Jorge de Oliveira, entre outros. 
Todavia, o que pretendo trazer aqui é 
uma ilação contemporânea, baseada na 
análise do aborto enquanto um factor 
condicionado por uma governação de-
sajustada aos problemas dos cidadãos, 
e, por isso, as autoridades mostram 
uma certa abertura à prática dessas po-
líticas anti-natalistas para responder 
à sua incapacidade de prover uma vida 
digna aos viventes e às futuras vidas (os 
bebés).

Defende-se que o incentivo do uso de 
preservativos e outros métodos contra-
ceptivos, nas escolas e universidades, 
por parte dos adolescentes e jovens, 
deve envolver todas as forças vivas da 
sociedade civil, com particular destaque 
para os pais e encarregados de educação, 
professores e gestores escolares. Mas, já 
que o direito à vida é um direito funda-
mental, tudo é relativo e paradoxal!

Pode-se afirmar que as causas ou per-
missões legais para o aborto em Mo-
çambique são justicadas pelas seguintes 
razões: perigo à saúde da mãe; a gra-
videz resultar de violência sexual; má-
-formação ou doença pré-existente; cri-
tério etário e razões sócio-económicas. 
Ou seja, este modelo se fundamenta na 
defesa do direito fundamental à vida da 
rapariga.

 Estes aspectos devem ser entendidos 
como um conjunto de escolhas pessoais 
e sociais. Os abortos por vezes têm re-
sultado de paixões inconsequentes entre 
jovens e adolescentes ainda deslrepara-
dos para lidar com as despesas advindas 
de uma gravidez, por isso, justifica-se a 
prática do aborto.

 A legislação reconhece a liberdade 
da mãe, mas tão somente as permissões 
que o direito considera como válidas 
para justificar o aborto. Este sistema 
parte da premissa de que a vida começa 
com a concepção ou a indução, embora 
a legislação admita que, em alguns ca-
sos, a vida do feto seja relegável diante 
de interesses do ser humano já nascido.

Temos o dever moral de criar e me-
lhorar os procedimentos susceptíveis 
de minimizar o sofrimento humano 
inerente a essas situações. Se este dever 
moral poderá ou não dar origem a um 
direito social correspondente? É o pro-
blema que me proponho a abordar a se-
guir, neste e no próximo artigo, referen-
te ao emprego legítimo do aborto numa 
sociedade livre. Pretendo determinar 
as circunstâncias que podem dar ori-
gem ao aborto ilegal, mesmo havendo 
formas legais de proceder. Vou, igual-
mente, olhar para a origem do direito 
constitucional que contradiz o princí-
pio religioso! 

Em meio às situações de miséria ex-
trema, este direito social seria hipotéti-
co? Em uma sociedade que se considera 
conservadora e que diaboliza o aborto, 
há uma necessidade de consciencializar 

cada vez mais o cidadão a seguir princí-
pios, razões e factores que sustentem a 
razão de fazer o aborto?

Conclui-se, baseado em alguns ana-
listas, que a escolha da mulher deve re-
flectir uma decisão sobre o seu corpo. 
Ou seja, a vida (mesmo sem uma defini-
ção específica) se sobrepõe à autonomia. 
Esta protecção à vida se torna relativa 
quando se percebe que há uma alta in-
cidência de mortes maternas devido ao 
aborto inseguro. Deve, porém, a juven-
tude precaver-se da gravidez indesejada 
para evitar um mal maior.  

Sem querer formular argumentos éti-
cos destinados a desaprovar o aborto 
como prática legal em Moçambique ou 
em alguns países do mundo, compreen-
de-se que, quanto à vertente social mo-
çambicana, a perspectiva de desenvol-
vimento da personalidade, através do 
qual o indivíduo se poderá manifestar, 
encarando-se a dimensão do ser huma-
no enquanto ser-em-devir, isto é, en-
quanto projecto pessoal em construção 
e capaz de intervir de forma activa no 
progresso social e consequente  desen-
volvimento de consciência nacional dos 
valores locais, tem grande relevância.

Assim, a educação que não é assumi-
da como acto intencional de mudar um 
determinado paradigma ou problema 
de forma real, desprende-se da esfera 
essencial para resolução do problema 
do aborto em Moçambique.  A inclu-
são, no sistema de ensino, dos malefí-
cios da prática do aborto e razões, além 
de aspectos culturais e morais, lograria 
ganhos inimagináveis sobre a tendência 
do aborto normalizado, proveniente do 
adultério, sexo antes do casamento, es-
tupro, demência, etc. 

À gravidez resultante da prevarica-
ção – um acto condenável - não se pode 
olhar como um mal maior, assumindo-
-se que é sexo entre indivíduos adultos 
mentalmente cientes do malefício do 
seu acto.

OPINIÃO

Será o aborto a consequência do elavado custo de 
vida e da falta de educação sobre os valores morais?

PRIMEIRO PONTOPRIMEIRO PONTO

 Nobre Rassul
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Anúncio publicitário

A importância do contributo histórico de Josina 
Machel

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

Há duas semanas, o país parou para, 
mais uma vez, festejar o dia da mulher 
moçambicana, o dia 7 de Abril. Já pas-
savam quase dois anos desde que a exu-
berância neste tipo de festejos havia sido 
condicionado. A pandemia da Covid-19 
tornou-se um obstáculo para que aquele 
tipo de festas ousadas tivesse espaço.

 Tem sido o normal das nossas mulhe-
res fazer todo o tipo de esforço para co-
lorir a festa. Já nas vésperas, e  em quase 
todas as esferas sociais, verificamos  uma 
grande preocupação de organizar uma 
festa.

O ano de 2022, com a abertura conce-
dida pelo Presidente da República, atra-
vés do relaxamento das medidas de pre-
venção, surgiu uma espécie de lufada de 
ar fresco para que, nas empresas, merca-
dos, bairros e outros lugares sociais au-
mentasse o desejo e vontade de festejar o 
dia da mulher. 

O número de mulheres que queriam 
associar-se às festividades desta data 
cresceu e viu-se uma tal vontade de ser 
parte da história da celebração da cora-
gem e abnegação da mulher da valente 
que foi Josina Machel. 

No entanto, é certo afirmar que mui-
tas destas dançam, gritam e elevam a sua 
diversão ao extremo, e até mostram al-
guma falta de informação precisa sobre 
a importância da data. Infelizmente, te-
mos ainda mulheres que pouco são capa-
zes  de dizer quem foi Josina Machel. 

Como parte desta sociedade, esta deve 
ser a minha e a sua preocupação. Afinal, 
por quê tantos festejos usando como cau-

sa o 7 de Abril? Que importância tem 
esta data e quais são os elementos que 
Josina nos terá trazido como valor acres-
centado na história e na convivência en-
tre os moçambicanos, e, em particular, 
da mulher? 

A abordagem das relações de género 
no contexto de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres era ape-
nas uma miragem, mas o pensamento e 
compromisso de Josina Machel fez com 
que, em plena guerra de libertação, o 
homem compreendesse e assumisse que 
esta guerra dificilmente podia ser ven-
cida com a ausência da mulher na linha 
da frente e, sem dúvidas, este reconhe-
cimento contribuiu para se alcançar a 
independência.

Hoje, o nosso Moçambique é de pros-
peridade, pelo menos a avaliar pelos 
avanços na valorização do contributo da 
mulher. Recentemente, a ONU felicitou 
Moçambique por ser um dos raros países 
em que há paridade do género no siste-
ma de governação. Isto é um feito digno 
de celebração.

Nestes 47 anos de independência, 
cresceu o número de raparigas que têm 
acesso à educação, cresceu o número de 
mulheres que assumem postos de lide-
rança e ao  mais alto nível, assim como se 
pode verificar uma situação de autono-
mia financeira, quer através do mercado 
formal, quer através do informal. 

Estas são as razões que devem dar 
todo o tipo de orgulho às mulheres que 
em cada ano fazem longas filas para ad-
quirir esta ou aquela capulana. São estes 

os valores que, antes de comeretes e bebe-
retes, devem permitir que as mulheres se 
informem sobre o passado histórico desta 
grande figura (Josina Machel).

É preciso que todos mudemos este ce-
nário. Beber podemos, mas que haja outro 
tipo de motivação para que juntos esteja-
mos nessa festa que virou febre quase em 
todos os anos. 

O dia da mulher moçambicana deve ser 
o momento mais alto de cidadania e cons-
ciência, também dos homens na prevenção 
da violência baseada no género.  Ademais, 
precisamos de separar o trigo do joio. É 
certo que a história mostra que JM teve 
uma ligação clara com o partido Frelimo, 
mas Josina não pode ser confundida com 
partidisses. Josina Machel deve ser o sím-
bolo/ícone de toda a mulher moçambica-
na, não interessando as cores partidárias.

____
Diga não às uniões prematuras_ Artigo 

9 
 1. Qualquer autoridade com-

petente solicitada a oficializar, ou por 
qualquer forma, a legitimar a união com o 
propósito futuro ou imediato de construir 
familia deve solicitar previamente a apre-
sentação do documento comprovativo da 
idade das pessoas que pretendam se unir. 

 2. Nos casos em que as pessoas 
que pretendam se unir declararem que, 
por algum motivo, não possuem o docu-
mento comprovativo da idade, a autorida-
de deve diligenciar para que a idade seja 
comprovada por outros meios legais ou 
recorrer aos meios alternativos que não 
sejam proibidos por lei. 

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Um polícia camarária que cresceu graças ao 
dumbanengue

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Depois da edição passada, em que se 
trouxe um tema cujo objectivo foi de 
promover a reflexão e medir o nível de 
perdão da sociedade, visto que se encon-
trava na época pascal, em que se falou do 
arrependimento, e o pedido de perdão 
declarado por Aníbal dos Santos Júnior 
(Anibalzinho), na presente edição, va-
mos falar do nosso irmão e amigo de in-
fância, no bairro onde eu nasci e cresci. 

O referido amigo, cuja identidade 
nem interessa revelar, actualmente é po-
lícia camarária no município da Matola.

Nasceu num dos bairros dos arredo-
res da cidade de Maputo, no ano de 1972. 
Devido às precárias condições de vida 
que os seus pais tinham, teve que aban-
donar a escola logo que concluiu a 10.ª 
classe, pertencente ao antigo Sistema de 
Educação.

Profissionalmente, o pai dele era esti-
vador no Porto de Maputo e a sua mãe 
camponesa. Estes factos ocorreram entre 
os anos 1978 e 1988, na altura em que se 
atravessavam momentos sérios de po-
breza, desde a fome até à nudez. Tal rea-
lidade acontecia na maioria das famílias 
moçambicanas. 

Foi justamente nesses anos que nas-
ceram nas grandes cidades os chamados 
“dumbanengues”, termo que, traduzido 
em para o português, significa confia no 
pé.

Mas é possível que surja uma pergunta: 
por que é que se deve confiar no pé? A res-
posta a esta questão é tão simples quanto 
esta: porque sempre havia necessidade 
de estar preparado para correr, fugindo 
das milícias populares que perseguiam 
os vendedores dos referidos mercados 
informais, os ditos dumbanegues.

 Sucede que o pai do "nosso irmão e 
amigo", assim como os seus colegas, rou-
bavam no serviço deles (Porto de Ma-
puto) açúcar, milho, arroz, entre outros 
produtos, sendo que parte do produto 

roubado servia para reforçar os alimen-
tos da primeira necessidade, que eram 
comprados oficialmente por via de car-
tão de família, nas lojas de abastecimen-
to autorizadas para o efeito.

A quantidade que cada família estava 
autorizada a comprar por cada mês de-
pendia do seu agregado. Por exemplo, 
cada indivíduo podia ter direito 0,5 Kg 
de açúcar. Era pouco demais. 

Assim sendo, quando a comida aca-
basse em casa, a alternativa sempre era o 
mercado informal – dumbanengue.

É engraçado que este homem que hoje 
é polícia camarária foi alimentado e viu 
os seus estudos garantidos com a boa 
parte de dinheiro que vinha do dumba-
nengue, onde a mãe vendia as verduras 
que tirava da machamba, e o pai vendia 
poucas quantidades dos produtos que 
roubava no porto onde trabalhava.

Sabemos igualmente que parte dos 
cadernos e uniforme que o nosso ir-
mão e amigo usou em tempos de esco-
la eram comprados com o dinheiro de 
dumbanengue.

A sua mãe tinha machamba na zona 
baixa do vale de Infulene, onde produzia 
hortícolas e colocava a venda no dumba-
nengue de Vulcano, ali na passagem do 
nível na zona do Aeroporto.  

Aliás, tal como aconteceu com o au-
tor destas linhas (eu), o nosso irmão que 
hoje é polícia camarária também ajuda-
va a mãe a vender e a carregar o produto 
para fugir dos milicianos, quando estes 
chegassem ao local e tivessem o objecti-
vo de recolher tudo e destruir o que apa-
nhassem dos azarados do dia.

Entretanto, hoje em dia, passados 
pouco mais de 30 anos, parece que o nos-
so irmão polícia camarária se esqueceu 
de que foi formado com base nos recur-
sos provenientes do dumbanengue.  

 Este irmão, polícia camarária, esque-
ceu-se também daquele dia em que viu 

a pequena sacola feita em casa, de saco, 
contendo volta de 8 quilogramas de açú-
car que o pai conseguiu roubar no Porto 
de Maputo, a ser recolhida pelas milícias.

Lembro-me que dos poucos quilos 
de açúcar que tinham sido conseguidos 
pelo pai, parte seria para venda e outra 
serviria para o consumo em casa.

O dinheiro da venda da diminuta 
quantidade do tal açúcar estava destina-
do à compra de um tecido no Xipama-
nine, que serviria para a costura de uma 
camisa para o uniforme escolar deste 
nosso irmão, coisa que não foi possível, 
porque os milicianos arrancaram tudo.

Estranhamente, hoje em dia, vejo com 
muita tristeza o referido nosso irmão que 
já é polícia camarária a fazer justamente 
aquilo de que os seus pais e ele próprio 
foram vítimas há pouco mais de 30 anos.

Vontade não me falta de perguntar se 
está a retaliar fazendo o mesmo a pessoas 
inocentes, ou é apenas uma motivação 
natural do trabalho. Há poucas semanas, 
na zona de Malhampsene, assisti a um 
episódio triste, em que uma viatura Ma-
hindra, do município, transportando a 
polícia, surpreendeu umas mães vende-
deiras ambulantes, e uma delas, despre-
venida, ia amentando a um bebé.

Ao se aperceber da chegada da polícia 
ao local, e na tentativa de fugir, levantou-
-se, tentou recolher o seu xidjumba que 
continha a alface, e, em simultâneo, co-
locar o bebé no colo. Nada foi possível: o 
bebé caiu enquanto ela fugia e por pouco 
o Mahindra não pisava aquela criança.  

Felizmente, a criança escapou. Quan-
do olhei para o interior da bagageira dos 
agentes, deparei-me com a cara daquele 
homem que comigo sofreu nos tempos 
dos milicianos nos dumbanengues. Es-
tou confuso se um dia devo ou não lhe 
perguntar: “como é que se sente quando 
protagoniza aquele tipo de acções cujo 
impacto nas famílias bem conhece?”. 
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acordo com a ministra, é co-gestora do PNZ, que vai 
viabilizar a vinda do rinoceronte.

Relativamente aos custos da operação, outra 
questão que estava omissa, a ministra explica ao 
Dossiers & Factos que as despesas da transloca-
ção dos 40 rinocerontes estão orçadas em USD1.6 
milhão, valor disponibilizado pelo Governo, PPF e 
Exxon Resources.

“Há um plano de protecção específico”

Contrariando a informação apurada pelo Dossiers 
& Factos, a titular da pasta da Terra e Ambiente ga-
rante que foram formados 28 agentes especializados 
em matéria de protecção do rinoceronte, mas escla-
rece que os 28 fiscais fazem parte do grupo de 34 
anunciado pela PPF.

A ministra ainda acrescenta que “os meios de segu-
rança colocados no Parque Nacional do Zinave estão 
em prontidão para a protecção da biodiversidade e 
o combate à caça furtiva”. A ministra vai mais longe, 
referindo que existe “um plano de protecção especí-
fico”, com o apoio das Forças de Defesa e Segurança.

A governante garante também que as estruturas 
locais estão a par do processo e diz haver um “traba-
lho contínuo de sensibilização das comunidades”. A 
informação que o Dossiers & Factos apurou indica o 
contrário.

casos, a falta de coordenação entre o Governo e 
o seu parceiro, a PPF. Por exemplo, a governante 
esclarece que, ao dizer, no comunicado, “depois 
de extinto localmente há mais de 40 anos”, o MTA  
refere-se ao PNZ, e não ao país.

A ministra corrobora, assim, a informação cons-
tante da nota do parque e foge ao que o comuni-
cado inicial do MTA dava a entender, e que estava 
em linha com o comunicado da PPF, segundo o 
qual “já passam mais de quatro décadas desde 
que os rinocerontes estiveram presentes em qual-
quer parque nacional em Moçambique”.

O Dossiers & Factos, em jeito de contextuali-
zação da pergunta formulada sobre o tempo que 
passa desde a extinção daquele animal em Mo-
çambique, lembrou à dirigente que, só nos últi-
mos 10 anos, várias foram as ocasiões em que foi 
noticiado o abate de rinocerontes em solo pátrio.

Face a esta colocação, a ministra refugia-se 
dizendo que “os rinocerontes abatidos em solo 
pátrio emigraram do Kruger National Park, da 
África do Sul, para o Parque Nacional do Limpo-
po” e acrescenta que “a área transfronteiriça do 
grande Limpopo inclui os seguintes parques: Par-
que Nacional do Zinave, Banhine e Limpopo, em 
Moçambique, Kruger National Park, na África do 
Sul, e Gonarezhou National Park, no Zimbabwe. 
Por esta razão, é comum que as espécies de um 
determinado parque sejam visualizadas num dos 

parques na África do Sul, em Moçambique ou no 
Zimbabwe”, justifica a ministra.

Mais adiante, e quando confrontada com o 
facto de se ter assistido, na década de 2000, à 
reintrodução do rinoceronte no Limpopo, con-
trariando assim o comunicado da PPF e a jus-
tificativa que Maibaze apresenta no parágrafo 
anterior, a governante busca saída referindo ter 
havido “um ensaio [de reintrodução] ”, mas diz 
que tais animais não foram mais visualizados, e 
“presume-se que terão regressado ao Kruger Na-
tional Park”.

Rinocerontes podem chegar em dois meses

Ao contrário do que os comunicados de impren-
sa já referidos sugerem, chegando a induzir ao erro 
os órgãos de comunicação, os rinocerontes ainda 
não estão em Moçambique e, de acordo com Ivete 
Maibaze, a sua chegada está prevista para “dentro 
de dois meses”.

Outra pergunta que colocamos à ministra é rela-
tiva à entidade responsável pela reintrodução da-
quela espécie de animais no Zinave.

Maibaze disse tratar-se de uma “decisão sobe-
rana” do Governo moçambicano, podendo se de-
preender que não é a PPF quem está a reintroduzi-
-la, como alega o seu comunicado. Esta entidade, de 

Esta é a foto que acompanha os comunicados, reforçando equívocos
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 “Sempre temos que nos reunir, temos que gas-
tar o pouco dinheiro que temos, sair de casa para ir 
a uma reunião em que se vai procurar saber quais 
são os problemas que apoquentam os músicos? 
Será que você, antes de ser ministro, não sabia dos 
problemas? Você também é um artista!”

 Ao mesmo tempo que critica os encontros de 
auscultação, o artista defende uma maior aproxi-
mação entre o executivo e os músicos, através da 
retirada de barreiras burocráticas.

 “Não pode haver burocracias só por saber que é 
o Ras Tony que está a entrar. Que me deixem entrar 
para eu falar com o ministro, porque posso trazer 
uma boa ideia. O melhor assessor é o artista. Não 
nos deixam chegar perto do ministro da Cultura. 
Que se volte para o Ministério da Educação, pelo 
menos o Ministério da Educação tem escolas e as 
escolas podem muito bem ensinar. A música pode 
muito bem ser ensinada a partir do ensino primá-
rio, falo da educação musical”, disse, para, em se-
guida, trazer um exemplo de um país vizinho.

 “Quando estava na Suazilândia (eSwatini), vá-
rias vezes fui chamado para a Universidade da 
Suazilândia para dar palestras aos estudantes. 
Sentado no meio e eles a fazerem perguntas para 
conhecer o músico de perto e não só. Nas celebra-
ções do Dia de África, nós íamos tocar. Aqui não 
vejo essas coisas, porque o ministério está sozinho, 
e essa cultura de que se fala não estamos a ver”.

 
A sociedade tem que estar educada

 
Num outro desenvolvimento, Ras Tony disse 

que a sociedade em si tem de estar educada para 
aprender a respeitar as diferenças e olhar com na-
turalidade para aqueles que agem “fora da caixa”. 

“Qual é o país que tem uma linha definida do 
que o artista deve fazer?”, questiona. Em jeito de 
resposta, lembra que o artista tem uma inspiração 

Ministério da Cultura está distante dos 
músicos

ACUSA O ARTISTA RASTONY

Ainda na senda da celebração dos 
10 anos do Dossiers & Factos, 
continuamos a resgatar entrevis-
tas que nos foram concedidas por 

figuras de relevo em várias esferas, tendo, 
por esta via, ajudado o Jornal a crescer. À 
semelhança do que aconteceu nas últimas 
três edições, trazemos um músico conheci-
do por ser controverso e pela sua vertica-
lidade. De resto, é por ser vertical que Ras 
Tony não tem medo de apontar o que, na 
sua perspectiva, está errado, como é o caso 
do suposto afastamento do Ministério da 
Cultura e Turismo dos músicos. Duro como 
sempre, aquele que é um dos poucos faze-
dores do reggae em Moçambique dirige 
críticas também para dentro, em particular 
aos músicos sem identidade. Esta entrevis-
ta foi editada em 2021.

 Em entrevista ao Dossiers & Factos, o músico 
Ras Tony lembra que “todos” os ministros que vão 
para o Ministério da Cultura são artistas, pelo que, 
na sua opinião, deviam estar mais próximos dos 
artistas, não se limitando a fazer simples visitas à 
Associação dos Músicos para reunir e perguntar 
quais são os problemas que apoquentam os mú-
sicos, “como se eles não o soubessem”.

  Debruçando-se sobre o apoio aos músicos, 
disse que Moçambique não tem organizações in-
dependentes, que não estejam ligadas à política, 
para poderem funcionar. O músico entende que 
quando uma instituição ou organização está liga-
da a política perde o foco.

 “Moçambique não tem uma 
organização que ajude os 
músicos. Eu, em algumas 
entrevistas passadas, 
acho que algumas 
pessoas não me en-
tenderam quan-
do eu disse que 
o Ministério da 
Cultura não 
deveria exis-
tir, porque não 
há cultura sem 
educação. Não 
pode haver edu-
cação sem cultu-
ra”, disse o interlo-
cutor do Dossiers & 
Factos, que há muito 
defende a fusão dos 
dois pelouros (Educação 
e Cultura).

 Ras Tony é uma das figuras 
mais críticas da suposta inoperância 

do Ministério da Cultura. Já o expressou várias 
vezes e, aparentemente, ainda não mudou de 
posição. “Agora com a pandemia, havia o projec-
to “Arte no Quintal”, a quem beneficiou isso? Eu 
fui uma das pessoas a quem ligaram para pedir 
ideias. Dei a minha ideia, mas nunca fui chamado, 
nunca ganhei nenhuma quinhenta com isso, nem 
eu nem os meus músicos, nem os que estão à mi-
nhavolta”, disse.

  De resto, Ras Tony suspeita que “meia dúzia 
de pessoas” tenha ganhado alguma coisa desse 
fundo. “Mas os músicos não são uma meia dúzia”, 

refere.
 

Farto de reuniões

  A Ras Tony inco-
moda uma situa-

ção que já se tor-
nou recorrente 

no Ministério 
da Cultura, 
n o m e a d a -
mente a 
“mania” que 
os minis-
tros têm de 
c o n v o c a r 
sempre en-

contros com 
os músicos. 

Diz ele não ha-
ver necessidade 

disso, atendo e 
considerando que os 

governantes geralmen-
te saem da área, pelo que 

conhecem os problemas.

Texto e fotos: Albino MahumanaD&F

Ras Tony, músico

“Sempre temos que nos  reunir, 
temos que gastar o pouco dinhei-

ro que  temos, sair de casa para ir a 
uma reunião em que se vai procurar 
saber quais são os problemas que 
apoquentam os músicos? Será que 
você, antes de ser ministro, não sabia 
dos problemas?, você também é um 
artista”.
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espiritual das suas raízes, a partir da zona onde ele 
nasce, sendo que depois surgem as influências da 
educação que recebe. 

“Existem aquelas músicas chamadas world mu-
sic, que dispensam qualquer apresentação. Não 
pode aparecer alguém agora a dizer que quem 
toca jazz, rock e reggae não é nacionalista”, expli-
cou, acrescentando que nem os portugueses, na 
era colonial, faziam isso.

  “Dou exemplo, no ano passado, se não me 
engano, a música do Dino Miranda, marrabenta, 
participou num raio de 1500 músicos, nos Estados 
Unidos da América, e ficou em segundo lugar. Por-
que foi votada essa música nos Estados Unidos, se 
é marrabenta? Porque música é música, a música 
não tem fronteiras”, realçou.

 
Cultura acima de tudo

 
Nas suas abordagens, Ras Tony defende que o 

negócio não deve estar num patamar superior à 
própria cultura. Refere que, há uns anos, este as-
sunto foi discutido numa reunião intermunicipal 
entre Matola, Bombela e Mbabane.“Falava-se mais 
do mundo empresarial, negócios, e eu levantei a 
preocupação. O falecido músico Ray Phiri disse 
que enquanto não se resolverem questões cultu-
rais que unem os povos, não haverá negócio ne-
nhum entre os povos”.

 Neste sentido, o músico convida as várias orga-
nizações empresariais de Moçambique a olharem 
para a cultura como um mega projecto e a sabe-
rem capitalizá-la. “Estava a ler uma revista famosa 
que dizia o seguinte: Nos países desenvolvidos, a 
cultura está atrás do armamento, isto para questio-
nar como é possível um país discriminar uma coisa 
que pode dar muito dinheiro?”.

 Ras Tony vai mais longe e afirma que a música 
em Moçambique não tem uma organização em-
presarial, uma vez que aparece um “aventureiro 
qualquer, fica ali como empresário e começa a fa-
zer espectáculos e depois desaparece”, assinalou, 
antes de referir que “nós precisamos de editoras. 
Podemos ter 100, 200, 300 estúdios, porém, os 
estúdios não editam, não fazem lançamento dos 
trabalhos. As editoras são muito importantes para 
um país”.

Neste momento, Ras Tony está a produzir o seu 
quarto álbum, mas faz tudo tão lentamente, por 

conta dos elevados custos que um trabalho desta 
natureza acarreta. Por outro lado, diz não saber o 
que vai fazer com o álbum, até porque não vê a 
Internet com “bons olhos”.

“Eu ainda me lembro, em 1985, quando fize-
ram uma entrevista ao Elton John sobre a Internet 
e vendas online, ele disse que a Internet vai matar 
a música, e é o que estamos hoje a ver”.

 
 Mímica é fraude

Ras Tony, que diz fazer “Afro Moz Reggae“, 
aproveitou o ensejo para esclarecer alguns con-
ceitos de música que geralmente geram alguma 

Ras Tony também tem em si a veia empresarial

confusão, nomeadamente playback e mímica.
“Quando quero apresentar-me sem banda e só 

para tocar, por exemplo, uma música, vou usar o 
disco com instrumental e meto a minha voz. Isso 
quer dizer que a música está a tocar “lá de trás” e 
eu estou a meter a minha voz. Isso se chama play-
back”, disse, para depois acrescentar que o que se 
tem visto em Moçambique é “mímica”, que leva 
a que, nos shows, os músicos ganhem “muito di-
nheiro sem cantar”.

“Quando é assim, vale a pena o músico levar o 
seu disco, ir tocar e ganhar algum dinheiro. Play-
back nunca foi problema, sempre houve playback 
desde os tempos. Agora mímica é fraude”, criticou.

 
Lapidado em Guijá

 
Ras Tony nasceu na província de Gaza, distrito 

de Guijá, onde fez o ensino primário, para depois 
fazer o secundário em Chókwè. Em 1980, foi para 
Ressano Garcia à procura de emprego, com ape-
nas 16 anos de idade, e trabalhou nos Caminhos 
de Ferro de Moçambique, tendo depois saído 
para África do Sul.

 Conta que sempre gostou da música e de de-
senhar, tendo entrado definitivamente na música 
quando começou a escutar os trabalhos de “Kool 
and the Gang”, dos Commodores, Bob Marley e 
Peter Tosh. Diz ter sentido a necessidade de se 
tornar músico quando esteve na Europa.

 “Existiam muitos países africanos em Guerra, 
inclusive Moçambique, e o reggae era uma mú-
sica que praticamente ensinava-nos que devía-
mos nos unir. Tínhamos que lutar por aquilo que 
é nosso e sermos uma e única pessoa. Portanto, 
isso me impressionou muito para fazer a música”, 
explicou.

“Eu ainda me lembro, em 
1985, quando fizeram uma 

entrevista ao Elton John sobre 
a internet e vendas online, ele 
disse que a internet vai matar a 
música, e é o que estamos hoje 
a ver”.
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"Gostaríamos de saudar o esforço 
dos técnicos do Seguro Social. Como 

sabemos, esta é a área que carrega os fins 
para os quais o INSS foi criado e pode-
mos salientar o atendimento permanente a 
149.889 contribuintes, 2.408.701 beneficiá-
rios, 37.549 Trabalhadores por Conta Pró-
pria, 27.424 trabalhadores no regime de Ma-
nutenção Voluntária no Sistema e 119.514 
pensionistas.

Joaquim Moisés Siúta lançou este desafio duran-
te a abertura do Seminário Nacional de Seguro So-
cial, que decorre desde a manhã desta Quarta-feira, 
na Cidade de Maputo, juntando mais de 60 técnicos, 
provenientes dos Serviços Centrais e das Delegações 
Provinciais do INSS.  

O seminário, segundo destacou o director-geral, 
reveste-se de extrema importância para o INSS, de 
forma geral, e, em particular, para o sector do Seguro 

INSS vai manter rigor na atribuição de 
prestações
O director-geral do Instituto Nacio-

nal de Segurança Social (INSS), 
Joaquim Moisés Siúta, defendeu, 
na quarta-feira, 20 Abril, na ci-

dade de Maputo, a necessidade de os téc-
nicos ligados à área do Seguro Social con-
tinuarem a pautar pelo rigor na atribuição 
de prestações, sobretudo das pensões, de 
forma a evitar reclamações por parte dos 
requerentes.

Imagens da cerimónia de abertura do seminário

Texto: CortesiaD&F

Social, a área do negócio da instituição, uma vez que 

GARANTE DIRECTOR-GERAL

se pretende com o mesmo a harmonização dos pro-
cedimentos para o melhoramento da sua actuação e, 
por conseguinte, a qualidade de atendimento propor-
cionado aos utentes do Sistema de Segurança Social 
Obrigatória.

Noutro desenvolvimento, o Director-Geral do 
INSS saudou o empenho da área de Seguro Social, a 
todos os níveis, pelos resultados alcançados ao longo 
do primeiro trimestre, no domínio de inscrição de be-
neficiários e dos Trabalhadores por Conta Própria, na 
realização de palestras de sensibilização para a adesão 
voluntária ao sistema por parte dos trabalhadores, 
na divulgação da legislação aplicável, entre outras 
matérias.

"Gostaríamos de saudar o esforço dos técnicos do 
Seguro Social. Como sabemos, esta é a área que car-
rega os fins para os quais o INSS foi criado e podemos 
salientar o atendimento permanente a 149.889 contri-
buintes, 2.408.701 beneficiários, 37.549 Trabalhadores 
por Conta Própria, 27.424 trabalhadores no regime de 
Manutenção Voluntária no Sistema e 119.514 pensio-
nistas", acrescentou.

Não obstante os resultados alcançados, o dirigente 
destacou a necessidade de se prestar maior atenção 
aos principais desafios da instituição na sua relação 
com os utentes, nomeadamente, o rigor, a celeridade 
e a padronização.

Referindo-se aos temas em debate no seminário, 
Joaquim Moisés Siúta mencionou a necessidade de se 
aprofundar, dentre várias situações, a interpretação e 
aplicação do Regulamento da Segurança Social Obri-
gatória, aprovado pelo Decreto nº 51/2017, de 9 de 
Outubro, face aos desafios do processo de moderni-
zação e informatização dos serviços; os mecanismos 
que permitam o saneamento de dados estatísticos de 
contribuintes, beneficiários e pensionistas, para se as-
segurar a fiabilidade das informações e o impacto das 
pensões em relação à despesa técnica, bem assim so-
bre as causas e efeitos da rectificação das declarações 
que se têm verificado por parte dos contribuintes. 
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a disparar no mercado internacional entre Outubro e 
Novembro de 2021, e, de lá para cá, nunca mais pa-
rou, sendo, por isso, importante que o país acompa-
nhe esta tentência.

 "Numa primeira fase, saiu dos 70 para 75 dólares, 
depois subiu para 89. Este ano continuou a subir e 
superou os 80 dólares. Hoje, situa-se nos 110 dólares", 
argumentou a fonte, defendendo que o país deve fa-
zer a adequação dos preços de combustíveis uma vez 
por mês.

A AMEPETROL entende que a estrutura das em-
presas petrolíferas no país não tem se adequado ve-
lozmente aos preços internacionais, o que causa vá-
rios problemas. O primeiro dos problemas é vender 
os combustíveis abaixo do preço, fazendo com que o 
Governo tenha de subsidiar o combustível, o que, de 
acordo com a associação, não tem acontecido. Efecti-
vamente, o Governo reconhece ter uma dívida de 120 
milhões de dólares com as gasolineiras. 

Esta situação, de acordo com a mesma fonte, pro-
voca os problemas de tesouraria nas empresas, afec-
tando a sua capacidade de importação. A continuar 
assim, avisa Ussene, as empresas não irão conseguir 

continuar com a activi-
dade, ou seja, não terão 
capacidade para manter 
ou aumentar os níveis 
de estoque.

O presidente da 
AMEPETROL antevê 
Maio um mês difícil em 
Moçambique, isto por-
que, segundo ele, ac-
tualmente, os estoques 
que estão nos depósitos 
são apenas para os pró-
ximos 20 dias. 

Consequentemente, 
a capacidade de impor-
tação fica igualmente 
afectada pelo facto de 
o país estar a ombrear 
com as potências e o 
grande poder de com-
pra de combustíveis, o 
que poderá levar a que 
os países produtores op-
tem por vender aos que 
pagam mais. É real, por 
isso, de acordo com Us-
sene, a hipótese do país 
ficar sem combustíveis.

Os argumentos do 
presidente da associa-
ção foram subscritos na 
integra por Danilo Cor-
reia, da Puma Energy, 
que sublinhou estar em 
causa a economia do 
país.

Vale referir que as 
medidas anunciadas 
pelo Governo em Mar-
ço, com vista a ajudar as 
empresas petrolíferas, 
ainda não estão a ser 

implementadas.

Governo volta a ceder à “chantagem” 
das gasolineiras

SACRIFICANDO O POVO

Menos de 24 horas depois de 
a Associação Moçambicana 
de Empresas Petrolíferas 
(AMEPETROL) ter convoca-

do a imprensa para reivindicar mais au-
mentos dos preços dos combustíveis, 
o Governo moçambicano veio confir-
mar disponibilidade para fazer as von-
tades dos “donos do petróleo”. O povo 
moçambicano tem de se preparar para 
mais um golpe.

 Foi imediata a reação do Governo à conferência 
de imprensa da AMEPETROL, na qual exigia mais au-
mentos dos preços dos combustíveis, alegando que 
aqueles que estão actualmente em vigor, e que por 
sinal são resultado de um reajuste feito há apenas al-
gumas semanas (Março de 2021), são insustentáveis 

e ameaçam a sobrevivência dos importadores.
No programa Noite Informativa, da STV Notícias, 

o director nacional de Hidrocarbonetos e Combustí-
veis no Ministério dos Recursos Minerais e Enerigia 
(MIREME) assumiu que os preços terão de subir, em-
bora não na proporção tida pelos importadores dos 
produtos petrolíferos como a ideal.

“Para os moçambicanos, depois de mexermos 
os preços no mês de Março, voltarmos a ir aos 19 
meticais – margem proposta pelas gasolineiras – na-
turalmente não é sustentável”, disse Moisés Paulino, 
propondo uma mexida “mais suave”.

A “suavidade” está agora em estudo pelos minis-
térios dos Recursos Minerais e Energia e da Econo-
mia e Finanças, avançou a fonte, fazendo antever 
dias difíceis para a maioria dos cidadãos moçambi-
canos, que se encontra literalmente asfixiada pelo 
imparável aumento do custo de vida.

As queixas das gasolineiras

De acordo com Michel Ussene, presidente da 
AMEPETROL, o preço do barril de petróleo começou 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Aparentemente, a AMEPETROL vai ver concretizado o seu desejo.



SEGUNDA-FEIRA25 de Abril de 202216 DOSSIERS & FACTOSANÚNCIO PUBLICITÁRIO



17SEGUNDA-FEIRA 25 de Abril de 2022 DOSSIERS & FACTOS ANÚNCIO PUBLICITÁRIO



SEGUNDA-FEIRA25 de Abril de 202218 DOSSIERS & FACTOSMAPUTO PROVÍNCIA

NO SECTOR AGRO-PECUÁRIO

Província de Maputo exibe as suas 
potencialidades

A província de Maputo acolheu, na 
semana finda, o lançamento ofi-
cial da Campanha de Comerciali-
zação Agrícola 2022, assim como 

o IV Fórum Nacional de Industrialização 
Agrícola. Ambos os eventos tiveram lugar 
no distrito de Marracuene, concretamente 
no recinto da Feira Internacional de Mapu-
to (FACIM).

Paralelamente, realizou-se uma Mini-feira Agro-
-industrial e de Serviços, que teve duração de quatro 
dias. Esta feira consistiu na exposição de produtos 
agro-pecuárias processados e fortificados, e ainda 
de serviços de apoio à cadeia de comercialização.

Participaram da Feira Agro-industrial interve-
nientes provenientes de vários sectores, com des-
taque para os sectores agrário e industrial. O prin-
cipal objectivo era mesmo expor os produtos e os 
serviços, bem como as potencialidades da provín-
cia de Maputo.

 O governador da província de Maputo, Júlio 
José Parruque, agradeceu ao Ministério da Indús-
tria e Comércio pela escolha da província de Ma-
puto para receber as cerimónias oficiais do lança-
mento da Campanha de Comercialização Agrária. 
Também, considerou que esta é uma oportunida-
de de mostrar o melhor desta província, pois, tem-
-se verificado um rápido índice de crescimento, o 
que a faz ser a segunda província com maior con-
tributo no Produto Interno Bruto (PIB).

De seguida, virou-se aos projectos futuros, ten-
do reiterado que a província de Maputo está pre-
parada para receber o projecto de construção do 
Porto de Águas Profundas, uma infra-estrutura tida 

como estratégica para a dinamização da comercia-
lização agrícola em várias regiões do país.

Governador de Maputo, Júlio Parruque

Texto: Dossiers & Factos D&F

Júlio Parruque apresentou a província que di-
rige como uma “grande oportunidade de investi-
mento”, destacando a sua capacidade de produ-
ção. Lembrou que, na Campanha Agrária passada, 
registou-se um crescimento de 2.95% na produção 
total de diversas culturas, o que representa 4.4 mi-
lhões de toneladas. A província, segundo o Gover-
nador, é auto-suficiente na produção de carne de 
frango, sector no qual registou um crescimento de 
2.7%.

Por seu turno, o Ministro da Indústria e Comér-
cio, Silvino Moreno, lembrou a importância do 
evento, que é realizado ano após ano, e destacou 
que tem como objectivo dar aos produtores a co-
nhecer os intervenientes do processo de comercia-
lização, dialogar com os intervenientes da cadeia 
de produção, com vista a encontrar as soluções 
para os constrangimentos existentes e divulgar 
as potencialidades agrícolas através da exposi-
ção de produtos e serviços que concorrem para o 
desenvolvimento.

Participaram neste evento os intervenientes da 
cadeia de comercialização agrícola, entidades pú-
blicas e privadas, ligadas ao sector, bem como às 
áreas de indústria, serviços financeiros de seguro e 
turismo.

De seguida, virou-se aos projec-
tos futuros, tendo reiterado que a 

província de Maputo está preparada 
para receber o projecto de construção 
do Porto de Águas Profundas, uma 
infra-estrutura tida como estratégica 
para a dinamização da comercializa-
ção agrícola em várias regiões do país.
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Mussanhane procedendo a inauguração das infraestruturas

SOCIEDADE

Novas salas proporcionam um certo nível de conforto

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane D&F

Ensino primário aliviado, mas falta o 
secundário
Os povoados de Chivungo, Ma-

cura, Matleu, Chirenzeleca, nas 
localidades de Maculuve, Chi-
tanga, Papatane, e posto admi-

nistrativo de Mabote, no distrito do mesmo 
nome, em Inhambane, contam com mais 
oito salas de aula. Construídas com base 
em material misto, as mesmas vão benefi-
ciar mais de 400 alunos da 1ª a 7ª classes, 
que antes eram obrigados a estudarem ao 
relento devido a precariedade das salas. A 
iniciativa enquadra-se no âmbito do Plano 
Quinquenal do Governo 2020-2024 e, no 
caso em concreto, também no plano Eco-
nomico Social Distrital 2021.

Os pais e encarregados de educação que há anos so-
nhavam com este acto não esconderam a alegria, por 
considerarem que a entrega das novas salas marca o 
fim dos problemas que os alunos das Escolas Primárias 
do I e II Graus de Chivungo, Macura, Matleu, Chirenzele-
ca, a mais de 40 km da vila-sede do distrito de Mabote, 
enfrentavam. 

Daniel Mabote vive no povoado de Chivungo e re-
corda com tristeza o drama que os alunos viviam, sobre-
tudo nos tempos chuvosos. Segundo ele, a escola não 
reunia condições para garantir o seu normal funciona-
mento. Faltava quase tudo, facto que obrigava os alunos 
a estudarem ao relento.

"Era triste ver os nossos filhos a estudarem senta-
dos no chão e ao relento. Quando caísse a chuva não 
podiam estudar, eles tinham que voltar para casa, e a 
situação se repetia quase sempre, os nossos filhos não 

COM NOVAS SALAS DE AULAS EM MABOTE

aprendiam quase nada".
Marta Samuel, mãe e encarregada de educação, diz 

que há casos de pais que preferiram submeter suas fi-
lhas às uniões prematuras, hipotecando a educação, de 
tão precárias que eram as condições.

A situação muda agora de figura, depois de o gover-
no do distrito de Mabote ter procedido a entregou à po-
pulação local de oito salas de aula construídas com base 
em de estacas de simbir e chapas de zinco.

Carlos Mussanhane, administrador do distrito, deu a 
conhecer que este acto representa o compromisso do 
governo liderado pelo presidente da Republica de Mo-
çambique na criação de condições básicas para a popu-
lação, abrindo assim oportunidades para o desenvolvi-
mento do país.

"Estas salas de aula que acabamos de entregar de-
vem ser exemplo na qualidade de ensino e na capa-
cidade de formar crianças que possam competir em 
qualquer parte do mundo", disse, acrescentando que 
"queremos fazer da escola um instrumento para a erra-
dicação das uniões prematuras e gravidezes indeseja-
das, violência doméstica, bem como violência contra o 
idoso com suporte em acusações de feitiçaria".

Alunos e professores satisfeitos

Josimar Frederico tem 10 anos de idade e frequenta 
a 5ª classe na Escola Primária de Chirenzeleca. Diz estar 
satisfeito com as novas salas, pois, antes, ele e outros 
colegas eram obrigados a estudarem em uma sala que 
não oferecia mínimas condições, o que contribuia para 
o baixo aproveitamento pedagógico.

A mesma emoção é também partilhada pelos pro-
fessores, que, antes, eram obrigados a se reinventar para 
conseguir leccionar as aulas. 

Augusto da Conceição é professor e lecciona a 6ª 
classe na escola Primária do I e II Graus de Matleu. Afirma 
que, com a entrada em funcionamento das novas salas, 
vai acabar com casos de desistência dos alunos.

As salas de aula ora inauguradas custaram aos cofres 
do Estado moçambicano mais de 10 milhões de meti-
cais, por isso Carlos Mussanhane apelou o uso racional 
das mesmas, com vista garantir a sua durabilidade.

Recordar que, apesar desta evolução, o distrito ainda 
clama por uma escola secundária de raiz, neste mmento, 
os alunos do ensino secundário estudam numa escola 
adaptada e que não reúne condições exigidas.
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O líder da Associação Moçambicana de Economistas 
(AMECON) é um homem sem ilusões, pois sabe perfei-
tamente que os mega projectos, apesar de movimen-
tarem enormes quantidades de dinheiro, estão longe 
de ser a solução milagrosa para o atraso económico do 
país, embora sejam, naturalmente, parte da solução.

Em causa está o facto de não proporcionarem mui-
tos postos de trabalho, dado o seu alto nível de meca-
nização. Associado a isso está o facto de em Moçambi-
que não haver mão-de-obra qualificada para fazer face 
às exigências desses projectos, sobretudo no sector de 
petróleo e gás. 

“Mega projectos não são a solução”

Já há muito que a abundância de valiosos 
recursos naturais gera grandes expecta-
tivas no seio dos moçambicanos, mas as 
mesmas podem ser frustradas, porque 

os mega projectos, apesar de movimenta-
rem grandes somas de dinheiro, “empregam 
muito pouco”. É o presidente da Associação 
Moçambicana de Economistas quem o diz, 
defendendo que o “verdadeiro motor da eco-
nomia” são as Pequenas e Médias Empresas 
(PME).

Presidente da AMECON diz que os mega projectos empregam pouco no país e o alto grau de automatização con-
tribui para que o sector do petróleo e gás contrate pouco.

PEDRO COSSA DEFENDE APOSTA NAS PME

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

O que temos que fazer, explica o economista, é 
apostar nas PME e investir muito para que sejam elas 
a garantir que haja mão-de-obra suficiente e que mais 
moçambicanos possam trabalhar. De resto, Pedro Cossa 
considera que as PME são o “verdadeiro motor da eco-
nomia”, e não os mega projectos.

Há necessidade de inclusão
 
Se os mega projectos, por si só, não resolvem os pro-

blemas da economia, a exclusão muito menos. Como 
tal, Pedro Cossa defende que, antes da aprovação de 
determinados programas de desenvolvimento ou de 
instrumentos como o Orçamento do Estado, determina-
das classes devem ser ouvidas sobre o que pensam do 
desenvolvimento do país.

A fonte não indica as classes a serem ouvidas, mas 
deixa claro que só a inclusão pode fazer com que o 
país dê passos rumo ao desenvolvimento económico. 
É importante que as entidades governamentais ouçam 
o que as classes sociais têm a dizer, sublinha. Pois, ain-
da de acordo com o economista, apenas o esforço do 
executivo é insuficiente para se alcançar o tão almejado 
crescimento.

Mas a inclusão não é tudo, alerta o economista, cha-
mando atenção para a necessidade de haver um “pen-
samento mais integrado” para evitar situações em que, 
sobre a mesma matéria, as instituições do Governo to-
mem posições díspares.

“Quando a planificação é integrada, permite que não 
haja qualquer tipo de problemas, e possibilita que pos-
samos garantir que o país cresça”.

O nível de vida deteriorou-se

Inevitavelmente, a nossa conversa com o timoneiro 
de uma das mais importantes agremiações do país aca-
bou por desembocar no nível de vida dos moçambica-
nos, que “se deteriorou”, não sendo necessário, segundo 
a fonte, ser-se economista ou gestor para constatá-lo.

As causas do actual estágio são várias, desde inter-
nas a externas, aponta o nosso interlocutor.

“Tivemos a Covid-19, temos o terrorismo em Cabo 
Delgado, tivemos o problema com a Junta Militar da Re-
namo, no centro, e registámos ciclones. Tudo isto con-
corre [para a deterioração do nível de vida] ”, explicou.

Recentemente, os preços dos derivados do petróleo 
sofreram uma escalada. Trata-se de um fenómeno pro-
vocado por uma situação que pouco tem a ver com Mo-
çambique – a guerra na Ucrânia, pelo menos em teoria, 
mas com forte impacto no âmbito nacional.

“Quando o preço se agrava no mercado internacio-
nal o impacto é global. Sobe o barril do petróleo e tem 
um impacto directo nos países”, considerou o interlocu-
tor do Dossier Económico, antes de lançar um apelo: “O 
que cada país deve fazer é verificar que tipo de taxas e 
impostos é que são colocados sobre esses produtos, de 
forma que o impacto não seja tão grave quanto poderia 
ser”. “O mais importante é procurar formas de mitigar 
os impactos negativos, com base nos recursos de que 
dispomos, para que possamos conseguir ter o mínimo, 
como, por exemplo, uma cesta básica adequada”.

“O mais importante é procurar 
formas de mitigar os impactos ne-

gativos, com base nos recursos de que 
dispomos, para que possamos con-
seguir ter o mínimo, como, por exem-
plo, uma cesta básica adequada”.
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TENDO EM VISTA O CAN DE FUTEBOL DE PRAIA

DEPOIS DA RENOVAÇÃO DO VÍNCULO

Marítimo enaltece Zainadine Júnior

Arena de Vilankulo já está em construção

O Club Sport Marítimo enalteceu, 
pouco depois do internacional 
moçambicano ter renovado o seu 
contrato até 2024, as qualidades 

de Zainadine Jr e agradeceu, acima de tudo, 
por este ter dado e continuar a dar tudo pelos  
“verde-rubros”.

É uma corrida contra-relógio. É tam-
bém um passo rumo a realização de 
um compromisso de viabilizar um 
evento desportivo continental em 

meio a uma crise financeira que o país atra-
vessa. Foi lançada, quarta-feira, a primeira 
pedra da construção da Arena Desportiva de 
Vilankulo, local que vai acolher os jogos do 
Campeonato Africano das Nações de Futebol 
de Praia agendado para Outubro próximo.

“Obrigado por tudo o que já nos deste, Zainadine. 
Obrigado, jogando na antecipação como tu bem fazes, 
por tudo o que continuarás a dar ao Marítimo e aos 
Maritimistas”, refere o clube no seu sítio oficial.

O valoroso defesa moçambicano chegou ao Club 
Sport Marítimo na época 2016/2017. Por empréstimo 
do clube chinês Tianjin Teda, o central moçambicano 
cedo reivindicou primazia entre os eleitos dos treina-
dores que assumiram o leme do Marítimo, escreve o 
sítio do Marítimo. Indiscutível para todos os técnicos, 
a superior qualidade de Zainadine também se reflectiu 
no estatuto que conquistou no balneário e fora dele. 
Um dos jogadores mais acarinhados pelo Caldeirão, 
Zainadine é o sub-capitão da equipa.

Após uma época e meia no Maior das Ilhas por 
empréstimo do conjunto asiático, o Marítimo obteve 
os direitos desportivos do internacional moçambica-
no em Janeiro de 2019. Neste momento, o camisola 3 
do Marítimo é o 7º jogador com mais minutos pelos 
verde-rubros em jogos a contar para a I Liga. Frente 
ao Tondela, Zainadine superou os minutos disputados 
por uma lenda viva dos endiabrados campeões das 
ilhas: Alex Bunbury, o canadiano que está nos cora-
ções de todos os Maritimistas, melhor marcador do 
Marítimo no patamar máximo do futebol nacional.

Agora, Zainadine está no encalço de outra glória 

Como não podia deixar de ser, a cerimónia tradicional 
dominou a primeira etapa do acto que contou com a pre-
sença do presidente do conselho municipal de Vilankulo, 
William Thuzine, do Director da Juventude, Emprego e 
Desporto, Dr. Hélder, e o Vice-Presidente da Federação Mo-
çambicana de Futebol, Gervásio de Jesus.

Na ocasião, os presentes e com direito a intervir, chama-
ram atenção para que se una todos os esforços para que as 
obras decorram a um ritmo acelerado e se cumpra com os 
prazos estabelecidos pela Confederação Africana de Futebol 
(CAF).

Aliás, defenderam que se deve dar primazia à quali-
dade da infra-estrutura que vai acolher várias selecções 
continentais.

do Leão insular: Bruno Fernandes. O antigo capitão 
contabilizou, em jogos da I Liga, 14  272 minutos. A 
quatro jogos de terminar o campeonato, o que equi-
vale a 360 minutos, Zainadine Júnior necessita de 
mais 208 minutos para ultrapassar Bruno Fernandes e 
isolar-se no 6º lugar entre os jogadores que mais tem-

O empreiteiro, esse, garantiu que irá respeitar os prazos 
definidos para a entrega da Arena de Vilankulo e que a mes-
ma obedecerá aos critérios estabelecidos. A ideia passa por, 
depois da prova, dimensionar a infraestrutura para acolher 
grandes eventos internacionais.

A administração de Vilankulo garante tudo fazer para 

po batalharam pelo Marítimo nas arenas da I Liga. Na 
liderança, Carlos Jorge, mítico capitão que deu ao Leão 
do Almirante Reis 24 123 minutos de rugidos.

Esta quarta-feira, durante a tarde, Zainadine reno-
vou contrato com o Marítimo até 2024. Continuamos 
juntos nessa bela caminhada. O país

que a prova seja um sucesso quer em termos desportivos quer 
em termos organizacionais. É neste sentido que irão procurar 
assegurar as condições de segurança, alojamento, transporte 
e condições sanitárias.

O Campeonato Africano de Futebol de Praia realiza-se de
21 a 31 de Outubro próximo. O País

Internacional moçambicano fica na Madeira por mais dois anos

Em breve, a arena vai ganhar forma

Texto: Dossiers & FactosD&F
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Celebrando a diversidade cultural

ALVOS
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Charlene Sibia: um verdadeiro prodígio 
das artes

Com apenas 15 anos de idade, 
revela-se bastante talentosa e 
ameaça tornar-se uma verdadei-
ra referência no mundo das artes 

plásticas e design. Fala-se de Charlene 
Sibia, uma pequena e grande pintora 
nascida na provínica de Tete, em 2006. A 
artista conta-nos um pouco da sua aven-
tura por este mundo dominado por gen-
te bem mais crescida.

“Como foi a tua infância?” tornou-se uma pergunta cli-
chê nas entrevistas de perfil. Desta vez teve de ser descar-
tada, pois a interlocutora do Dossiers & Factos não precisou 
de deixar de ser criança para atingir patamares que lhe 
confiram a relevância.

Charlene Sibia já é uma estrela – anda em ascensão, 
pois claro – que deslumbra que investe seu tempo a apre-
ciar as suas obras. Ela sabe o que faz, mas não consegue 
explicar a proveniência do talento e dom que possui. Tem 
apenas uma pista: “eu sempre gostei de desenhar”, diz a pe-
quena estrela, que classifica “mágica” a faculdade de confe-
rir forma física a coisas que estão na mente.

É nos momentos de solidão que muitos fazedores da 
arte produzem as suas melhores obras, dado que flui a ins-

Charnele Sibia, artista plástica

Texto de Albino MahumanaD&F

piração. Aparentemente, o mesmo acontece com Sibia. “Eu 
sempre fui uma criança muito calma e tímida, e isso dificul-
tou muito a minha "socialização". Eu não conseguia fazer 
amigos, por isso, sempre ficava no meu canto, distraindo-
-me com um papel e um lápis.”

Embora seja tímida nas relações interpessoais, Sibia é 
bem extrovertida na sua relação com as artes. Nesse seu 
“mundo à parte”, é tão livre que pinta o que “lhe ocorre”, 
desde que tenha a tela e a tinta. Reconhece, no entanto, 
que talvez lhe falte alguma orientação, uma daquelas coi-
sas que eventualmente poderia encontrar numa escola de 
artes, que nunca frequentou.

O inestimável apoio da família

É um dado adquirido que o material usado na pintura é 
dispendioso, sendo que disso já vários artistas se quixaram, 
inclusive neste mesmo espaço. Se para os renomados é di-
fícil, para uma criança de 15 anos é duas ou três vezes mais, 
daí a importância do apoio da família.

“Quem compra [o material] é meu pai, depois de minha 
insistência. Por vezes, quando vamos às compras, meto as 
tintas no carinho e na hora de pagar no caixa, meu pai diz 
deixa lá, vou pagar”.

Conciliar a actividade artística com os estudos é fácil, diz 
Sibia, cujos trabalhos deixam impressionados os colegas e 
amigos nas várias vezes em que ela permite que os apre-
ciem. A pequena estrela tem o desejo de participar de uma 
exposição, e garante que ficará muito feliz se tal acontecer.

“Gostava de poder ter um desafio de expor o que faço, 
por mais que ainda sejam poucos quadros. Talvez os expu-
sesse conjuntamente com os outros artistas, a fim de co-
lher uma orientação do que gosto de fazer. É, certamente, 
um desafio”.

Charlene Sibia, cuja principal fonte de inspiraçào é a 
"concentração nas imagens que me ocorrem muitas vezes 
quando estou sozinha", é uma menina, apesar de amar a 
arte, a trata como passatempo, mas admite ir mais longe.

“Se puder aprofundar o que consigo fazer e ser apre-
ciada, também seria bom para mim”, diz Sibia, que às vezes 
desenha vestidos.

“Gostava de poder ter um 
desafio de expor o que faço, 

por mais que ainda sejam pou-
cos quadros. Talvez os expu-
sesse conjuntamente com os 
outros artistas, a fim de colher 
uma orientação do que gos-
to de fazer. É, certamente, um 
desafio”.
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INTERNACIONAL

Casos de Covid-19 
disparam

De acordo com o Instituto Nacional 
de Doenças Transmissíveis (NICD), foram 
notificados 4.631 casos de infeção nas 
últimas 24 horas, e no dia anterior tinham 
sido registados 4.406 novos casos.

Os números revelados hoje mostram 
um aumento de quase 1.300 casos face à 
média comunicada na semana passada.

Mais de metade dos novos casos na 
sexta-feira foi registado na província de 
Gauteng, a mais populosa, que inclui 
Joanesburgo, enquanto a província de 
KwaZulu-Natal, atingida por inundações 
nas últimas semanas, registou o segundo 
maior número de novas infeções.

No início de março, o país tinha 

estado 48 horas sem uma única morte 
relacionada com a covid-19, tendo sido 
a primeira vez que isto aconteceu desde 
2020.

A África do Sul, com uma população 
de quase 57 milhões de habitantes, é o 
país africano mais oficialmente afetado 
pelo vírus, com mais de 3,7 milhões de 
casos e mais de 100.200 mortes.

No total, desde o início da pandemia 
de covid-19, já houve 11,3 milhões 
de infeções, que resultaram em 251 
mil mortes no continente, disse esta 
semana o diretor do Centro Africano 
de Prevenção e Controlo de Doenças 
(África CDC), John Nkengasong, 
acrescentando que a tendência da 
última semana, de 11 a 18 de abril, 
mostra um acréscimo de 16.500 novos 
casos, que representa uma diminuição 
de 21% face aos números da semana 
anterior.

"Os países com mais novos casos 
neste período foram a África do Sul, com 
mais 9 mil infeções, seguida do Egito, 
Tunísia, Seicheles e Zâmbia", apontou o 
responsável. Minuto ao Minuto. 

Procura-se relva
sintética

Lenha na fogueira

Quando Garganta Funda pensa 
que já ouviu de tudo, eis que o 
destino prega mais uma,  e, desta 
vez, é sobre o desaparecimento 
misterioso da relva sintética. Por 
incrível que pareça, tudo leva a crer 
que a relva ganhou vida própria 
e poderes imensuráveis.  Tornou-
se invisível,  ganhou poder de se 
movimentar sozinha e zassss, 
pôs-se ao fresco, evaporou, do 
tipo tchau para nunca, a relva 
saiu de fininho, nem as dezenas 
de funcionários que trabalham 
naquele recinto, muito menos 
os gestores, têm informação do 
destino tomado pela relva. Mas o 
que se sabe é que se encontra em 
parte incerta, bem escondidinha. 
Enfim, Garganta prefere ver este 
fenómeno por outro prisma, o da 
conspiração. Há coisas estranhas, 
realmente,  que acontecem em 
relação ao Zimpeto. Uma das coisas 
que fez o “Betinho” cair foi o Estádio 
Nacional do Zimpeto. Numa visita, 

Esta semana, Garganta 
deparou-se com um jornalista 
sénior, aliás, uma das pessoas 
mais ouvidas e respeitadas em 
Moçambique,  um indivíduo cuja 
opinião soa como um dogma. O 
mais velho resolveu dar cobertura 
a um discurso muito estranho, o 
discurso de que os do sul é que 
roubam todos os empregos lá 
pelas bandas do Rovuma. Com 
todo o respeito pelo renomado 
quadro, sinceramente, não 
percebemos o porquê de dar 
voz a este discurso que, na 
nossa opinião, só aumenta 
mais os desentendimentos, 
cisões, divisionismo, mágoas, 

o PR foi com questões teleguiadas, 
do tipo as chaves do bar, tendo 
ficado a saber que o tipo que 
explorava o mesmo havia sumido 
há mais de um ano com as chaves, 
luzes da casa de banho,dormitórios 
que apareceram com papel escrito 
avariado, coisas que deixaram o 
ministro surpreendido,  ali, na visita 
pelos seus directores do recinto, 
que, curiosamente, continuam 
nesses cargos. É bom lembrar que 
o titular desse cargo tem muitos 
inimigos e detractores. Primeiro são 
aqueles que mandam no mercado 
desportivo,  os tais que ganham 
os concursos para fazer isto ou 
aquilo, depois há os meninos que 
ascendem da OJM para a vida 
“adulta” e a Juventude e Desportos 
são os cargos mais apetecíveis 
para estes jovens.  Por último, há 
aqueles directores nacionais que 
já estão lá há muito tempôooo… 
e acham que aquilo lhes pertence. 
Convenhamos, vamos lá falar!

principalmente quando é 
trazido por interlocutores 
válidos e de reconhecido mérito 
como ele. As pessoas que 
trabalham em Maputo nasceram 
em Maputo? Moçambique 
não é para moçambicanos? 
Então, como se apadrinha um 
discurso de que Tete é para 
os Tetenses, Maputo para os 
Maputenses, Cabo Delgado para 
os "cabodelgadenses"? Qual é o 
objectivo quando se patrocina 
este debate? O que estará a falar 
alto?

Atenção que isto pode trazer 
situações xenófobas ou de 
tribalismo ou de regionalismo.

1

2

África do Sul é dos países mais castigados pela Covid-19 em África

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

SOAM OS ALARMES NA ÁFRICA DO 
SUL

“Nos últimos dias, temos 
visto sinais preocupan-
tes de um aumento do 
nível de infeções", dis-

se o ministro da Saúde, Joe 
Phaahla, citado pela agência 
francesa de notícias, a France-
-Presse (AFP).


