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São absolutamente preocupan-
tes os sinais de perda de valores 
na sociedade actual. Não são pro-
priamente novos, mas a frequên-
cia com que emergem nos últimos 
tempos dão-lhe uma relevância 
especial, pelo que não podem ser 
ignorados. O desejo da maioria 
dos habitantes deste mundo, e de 
Moçambique, em especial, é que a 
convivência social seja harmonio-
sa e propícia para o crescimento 
individual e colectivo. Lamentavel-
mente, tal anseio é cada vez difícil 
de concretizar.

A sociedade parece ter assenta-
do suas bases sobre valores e prin-
cípios espúrios e isso é notório em 
cada rua, em cada casa e em cada 
instituição. O profissionalismo que 
antes pautava a acção dos funcio-
nários públicos cedeu lugar à in-
disciplina deliberada e ao desleixo. 
O serviço público torna-se negócio 
privado quando os funcionários do 
Estado cobram incentivos extras 
ao cidadão para tratarem com cele-
ridade este ou aquele documento.

Há relatos de situações cróni-
cas e vergonhosas em instituições 
como Instituto Nacional dos Trans-
portes Rodoviários (INATRO). Nes-
ta instituição, quem trabalha com 
empenho e eficiência é mal visto 
e conotado como aquele que se 
quer mostrar. É que a eficiência 
coloca em causa uma série de in-
teresses instalados que só podem 
ser satisfeitos quando se finge pro-
blemas de sistema para que haja 

que os homens, é ainda mais ina-
creditável o que está a acontecer. 
A sociedade precisa unir-se contra 
isto, porque as mulheres, assim 
como os homens, não podem estar 
condenadas à morte só por serem 
o que são.

Infelizmente, a comoção que es-
ses crimes bárbaros tem gerado pa-
rece mínima, sobretudo no seio das 
autoridades policiais, que nunca 
nos apresentam os autores, apesar 
de garantirem sempre estar no en-
calço dos mesmos. Chega a beirar 
falta de interesse, principalmente 
quando se assiste à mobilização 
das forças policiais para impedir 
marchas em jeito de protestos.

Por estas alturas, a voz do Presi-
dente da República, da primeira-
-dama e de outras figuras de peso 
da nossa nação são mais necessá-
rias do que nunca. Seria de todo 
interessante que estas vozes, em 
uníssono, dessem o tom a uma cam-
panha nacional de combate às vio-
lações contra mulheres e raparigas. 
Moçambique tem que ser um país 
seguro para todos, independente-
mente do género, raça, crença reli-
giosa, etc.

Tudo quanto acima foi narrado é 
real e actual e deve servir de alerta 
para todos nós. Se nada fizermos 
agora, o país tornar-se incorrigí-
vel futuramente, e as gerações vin-
douras viverão numa verdadeira 
selva. Será o retorno definitivo à 
selvajaria.

     serodiotouo@gmail.com

“ways”, que é um eufemismo para 
corrupção.

Constantemente culpa-se o siste-
ma, e faz sentido, porque este pro-
blema tornou-se estrutural, mas 
acabar com isto passa por uma 
mudança no plano individual, o 
que parece estar longe de aconte-
cer. Está-se, na verdade, num nível 
de absoluta falta de vergonha, em 
que os próprios cidadãos já só se 
sentem bem quando enveredam 
por caminhos da ilicitude.

Os mesmos cidadãos que conde-
nam a corrupção das elites políti-
cas e económicas não se coíbem 
de desviar donativos destinados 
às vítimas das intempéries, como 
o comprovam os relatos que nos 
chegam do distrito de Boane, seve-
ramente fustigado, nas últimas se-
manas, pelas cheias e inundações. 
É o fim da linha.

A essa salada de comportamen-
tos impróprios adicionamos ape-
tência pela prática de violência. Os 
espaços noticiosos das televisões 
são preenchidos de reportagens 
retractando crimes hediondos. Pai 
mata filho por suspeitar que fez 
desaparecer 20 meticais, o filho 
mata a mãe por julgar que é feiti-
ceira, e assim avançamos rumo ao 
precipício.

Mais alarmante é a súbita subida 
dos casos de violação sexual con-
tra mulheres, culminando, regra 
geral, com a prática de homicídio. 
Num país democrático e que colo-
ca as mulheres no mesmo patamar 
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NA SEQUÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS

O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, recebeu em au-
diência, na última quinta-feira 
(23 de Fevereiro), a ministra da 

Justiça, Assuntos Constitucionais e Re-
ligiosos, Helena Kida. Segundo apurou 
Dossiers & Factos, a audiência foi solici-
tada pelos namorados Cristóvão Chume 
e Helena Kida, ministros da Defesa Nacio-
nal e da Justiça, respectivamente.  

Ao que Dossiers & Factos apurou, Cristóvão 
Chume não compareceu na referida audiên-
cia, porque teve que viajar em missão operati-
va para o Teatro Operacional Norte, em Cabo 
Delgado, o que fez com que a ministra da Jus-
tiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos fos-
se recebida sozinha pelo Presidente.

Não se sabe ainda qual terá sido o rumo to-
mado pela conversa entre Filipe Nyusi e a sua 
ministra Helena Kida, mas Dossiers & Factos 
sabe que a audiência foi requerida pelo casal 
com um único ponto de agenda – a relação 
amorosa entre Kida e Chume.

  A relação entre os dois membros do Con-
selho de Ministros tornou-se pública recente-
mente, depois que foram postos a circular, por 
meio das redes sociais, vídeos de uma cerimó-
nia que serviu para apresentação e dissipação 
de equívocos, segundo referiu na ocasião He-
lena Kida.

 
Romance rende críticas aos ministros

O namoro entre Helena Kida e Cristóvão 
Chume parece não ter agradado a certos sec-
tores da sociedade moçambicana, que, desde 
que os vídeos da suposta oficialização come-

çaram a circular, têm criticado aquilo que con-
sideram ser uma atitude pouco ética por parte 
do casal. Diversas cartas elaboradas por figuras 
ligadas às religiões condenam veementemente a 
atitude destes membros do Governo, acusando-
-os de estarem a dar mau exemplo à sociedade.

São essencialmente dois os factores que origi-
nam a contestação. O primeiro tem que ver com 
o facto de, supostamente, o ministro da Defesa 
ser ainda casado oficialmente, o que leva a que 
se esteja perante alegada prática de adultério. 
Por outro lado, e virando os canos para a ministra 
Helena Kida, os críticos entendem que sua atitu-
de é desajustada ao cargo que exerce, uma vez 
que superintende a área das religiões, sendo que 

grande parte das confissões religiosas a actua-
rem em Moçambique condenam nos termos 
mais veementes o adultério.

A indignação neste sector (religião) é tal que 
alguns pedem mesmo que o Presidente da Re-
pública exonere a ministra em causa, por en-
tenderem que perdeu as condições morais para 
lidar com as igrejas.

 
Uma questão da moral

Não há nenhuma legislação ou qualquer ou-
tro documento que proíba relações amorosas 
entre membros do Governo, mas vários secto-
res da sociedade, incluindo fontes próximas do 
Governo, entendem que o namoro entre os mi-
nistros Kida e Chume fere a ética e a moral que 
se espera dos governantes, sobretudo quando 
se sabe que um deles é casado oficialmente.

Numa outra abordagem, nossas fontes enten-
dem tratar-se de uma situação que pode bara-
lhar o xadrez do Governo. É que, caso a relação 
tivesse iniciado muito antes, o PR não chamaria 
o casal para fazer parte do Executivo na mes-
ma altura. Despoletada esta situação, acreditam 
as mesmas fontes que Nyusi pode ser tentado 
a afastar um deles, caso não haja manifestação 
voluntária do desejo de sair do cargo.

Texto: Dossiers & FactosD&F

PR recebe em audiência ministra Kida

Helena Kida discursando no evento

 Chume e Kida na igreja

Apresentação em local restrito

Dossiers & Factos sabe que o evento da su-
posta oficialização do namoro entre os dois 
ministros ocorreu na residência protocolar da 
titular da pasta da Justiça, Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, com um núcleo restrito 
de convidados. Para além de pessoas próxi-
mas ao casal, apurámos que também estive-
ram no evento alguns dos subordinados da 
ministra Helena Kida.
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ESCOLAS INUNDADAS,  SEM ÁGUA POTÁVEL NEM DINHEIRO

Dezenas de escolas, entre primá-
rias e secundárias, têm as aulas 
suspensas na província de Ma-
puto, em virtude das inundações 

resultantes de chuvas e descargas efec-
tuadas em barragens nacionais e interna-
cionais. A suspensão das aulas foi deter-
minada pelo governador da província de 
Maputo, Júlio Parruque, e não abrange o 
distrito da Matola, apesar de ter número 
considerável de escolas na mesma situa-
ção. Ao que Dossiers & Factos apurou, os 
responsáveis pela Educação naquele dis-
trito terão apresentado relatórios falsos 
ao Chefe do Executivo provincial, dando 
conta de que estava “tudo bem”. Só que 
não está, garantem as nossas fontes, que 
denunciam outros problemas profundos 
da Educação nesta parcela da província, 
como o não desembolso do Apoio Directo 
às Escolas (ADE).

O resultado das inundações na província de Mapu-
to é catastrófico, não só pelas pessoas mortas, feridas 
e desalojadas, mas também pelo condicionamento de 
vários sectores de actividades, com destaque para a 
Educação. Dados da Direcção Provincial de Educação, 
nesta parcela do país, indicam que as actividades lecti-

vas tiveram de ser suspensas em 80 escolas, por estarem 
alagadas. 43 das escolas sem aulas são de Boane, 13 es-

colas de Manhiça, enquanto Namaacha e Magude têm 
12 escolas cada.

A medida de Júlio Parruque não 
abrange o distrito da Matola, pese 
embora tenha uma série de unidades 
de ensino igualmente inundadas. São 
exemplos disso a Escola Secundária 
da Machava J, Escola Secundária KM 
15, Escola Primária de Nkobe, Escola 
Secundária da Liberdade e Escola Se-
cundária de Nkomane.

A aparente dualidade de cri-
térios resultara de relatórios 
supostamente“falsos” dados pelos di-
rectores destas escolas à Direcção Dis-
trital de Educação, Juventude, Ciência 
e Tecnologia. Ou seja, os directores 
terão transmitido aos seus superiores 
hierárquicos a ideia de que “está tudo 
bem”, levando a que o governador se 
decidisse pela continuidade das aulas. 

“Mentiram para esconder outros 
problemas”

A sonegação da informação “real” 
sobre a situação das escolas por parte 
dos directores tem explicação. É que 
é hábito que as autoridades da Edu-
cação a nível do distrito e província 
enviem brigadas às escolas que noti-
ficam a Direcção Distrital sobre even-
tuais problemas. Assim, explicaram 
as nossas fontes, havia, da parte dos 
directores das escolas, temores de as 
brigadas constatarem a existência de 
outras anomalias capazes de compro-
meter a avaliação dos directores.

Foi por isso, segundo as mesmas 
fontes, que os directores optaram por 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Educação está um caos na Matola

Cenário está caótico em diversas escolas

 Enganado pelo SDE, Parruque não suspendeu aulas na Matola
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enviar à Direcção Distrital relatórios descritos como “fal-
sos”, na medida em que escondem a gravidade da situa-
ção que se vive nas unidades de ensino.

Parte da responsabilidade é, no entanto, atribuída à 
Directora Distrital de Educação, Carménia Canda, pelo 
facto de, supostamente, não se ter feito ao terreno para 
avaliar a situação. Como consequência, esta responsável 
acabaria por transmitir informação falsa ao governador 
da província, numa reunião que Júlio Parrque orientou 
com todos os responsáveis pelas direcções distritais de 
Educação da província de Maputo.

Ao contrário de Namaacha, Boane, Magude e Manhi-
ça, que apresentaram um conjunto de escolas onde é 
impossível estudar, Matola terá afirmado que em todas 
as escolas havia condições para que as aulas continuas-
sem normalmente. Essa informação foi-nos avançada 
por fontes que tomaram parte da reunião.

Entre o excesso e carência...

No distrito da Matola, há problemas antagónicos. 
Se, por um lado, há escolas sem condições para acolher 
aulas porque foram tomadas pelas águas, há, por outro, 
unidades de ensino que se debatem com o problema da 
falta de água potável, podendo se citar como exemplo 
as Escolas Primárias de Tunduro, Sikwama, e Trevo.

O fornecimento de água a estas escolas foi cortado, 
por conta de dívidas. A falta de água é uma ameaça à 
saúde dos alunos e não só, constatam as nossas fontes, 
para quem a pior situação é a que se verifica na Escola 
Primária de Trevo. É que esta unidade de ensino funcio-
na também como Escola Anexa da Secundária da Ma-
chava, acolhendo mais de 5000 alunos.

Fontes do sector da Educação na Matola defendem 
que a falta de água potável nas escolas é inconcebível, 
mais ainda pelo facto de, há uns anos, uma Organiza-
ção Não Governamental se ter oferecido a patrocinar a 
abertura de furos nas escolas.  Segundo as nossas fon-
tes, o projecto não avança devido à falta de seriedade 
das empresas contratadas, associada à negligência das 

autoridades.

Escolas sem fundos desde ano passado

As escolas do distrito da Matola estão a operar 
praticamente sem fundos. De acordo com fontes do 
Dossiers & Factos, o Governo ainda não desembolsou 
o Fundo de Apoio às Escolas (ADE). A última vez que 
o fez foi em Abril de 2022 e deveria tê-lo feito nova-
mente nos últimos meses do mesmo ano, para des-

Número de faltosos cresce nas escolas

pesas inerentes aos exames e preparação do presente 
ano lectivo.

Como consequência, dizem as nossas fontes, as es-
colas não conseguem pagar despesas básicas, como 
água e energia, e algumas estão mergulhadas em dí-
vidas, porque os gestores viram-se obrigados a firmar 
parcerias para suprir o défice.

É também por isso, explicam as fontes, que algu-
mas escolas continuam a cobrar aos alunos uma taxa 
para o pagamento dos guardas. É que, apesar do Mi-

nistério da Eduçação e Desenvolvimen-
to Humano (MINEDH) proibir a prática, 
nunca canalizou fundos para esse efei-
to. “Não podemos ficar sem guardas. 
Muitas escolas estão a ser alvo de furtos 
por falta de guardas”, defendem nossos 
interlocutores.

“ADE não passa pela província” 

Contactada pela nossa equipa de re-
portagem, fonte da Direcção Provincial 
da Educação desresponsabilizou a ins-
tituição pelo não desembolso do ADE, 
explicando que este fundo é transferido 
pelo MINEDH para as Direcções Distri-
tais, que depois fazem chegar às ecolas.

“Os fundos não passam pela provín-
cia, pelo que não nos podemos pronun-
ciar sobre essa matéria. A província é 
apenas comunicada sobre a ordem de 
transferência”, disse.

Relativamente às escolas inundadas, 
a fonte assacou as culpas à Direcção 
Distrital, vincando que esta instituição 
deu garantias de que havia condições 
para que as aulas não fossem suspen-
sas, enganando Júlio Parruque. Dossiers 
& Factos tentou, sem sucesso, contactar 
a diretora distrital da Educação na Ma-
tola, mas não foi possível, pois o seu nú-
mero não chamava.

No tocante à falta de água potável 
nas escolas, a Direcção Provincial diz 
que tem actuado no sentido de firmar 
parcerias para a abertura de furos, e 
citou a escola da Matola-Gare como 
uma das que já se beneficiou dessas 
iniciativas. 

Algumas escolas estão livres das águas, mas os acessos não
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UM ANO DEPOIS

A guerra entre Rússia e Ucrânia 
completou, na última sexta-feira, 
24 de Fevereiro, o seu primeiro 
aniversário. A efeméride foi mar-

cada por palavras e acções que indiciam 
que o fim do conflito ainda está longe. O 
presidente ucraniano afirma almejar uma 
“vitória inevitável”, enquanto o seu homó-
logo russo acusa, uma vez mais, o Ocidente 
de ter iniciado o conflito. A “cereja no topo 
do bolo” da escalada é o novo pacote de 
ajuda militar anunciado pelo presidente 
norte-americano, Joe Biden.

Um ano após o início daquilo a que a Rússia consi-
dera ser uma “operação militar especial”, não há sinais 
de que a paz possa ser alcançada a curto prazo na 
Ucrânia. Pelo menos é esta a mensagem que trans-
borda dos discursos que assinalaram o primeiro ani-
versário do conflito, de parte a parte.

O chefe de Estado ucraniano, Volodymir Zelensky, 
anunciou o objectivo de alcançar a “vitória inevitável” 
este ano, exactamente o mesmo anseio definido por 
Dimitry Medvedev, o número dois do Conselho de Se-
gurança da Rússia. Já antes, no seu discurso sobre o 
estado da nação, Vladimir Putin acusara o Ocidente 
de ter iniciado a guerra, defendendo que a Rússia es-
taria apenas a tentar encerrá-la com a força.

Os parceiros ocidentais da Ucrânia também não 
dão mostras de pretenderem arrepiar o caminho. Em 
visita surpresa à Kiev, na última segunda-feira, 20 de 
Fevereiro, Joe Biden anunciou 500 milhões de dólares 
em ajuda militar, tendo garantido “apoio inabalável” à 
Ucrânia. Ao mesmo tempo, a União Europeia (UE) dis-
cutia em Bruxelas mais um pacote de sanções contra 
Moscovo.

 Guerra sem fim à vista

Se o tom dos beligerantes é hostil, há, da parte do 
Brasil e China, uma tentativa de amainar os ânimos 
e levar as partes à mesa das negociações. Mas esse 
esforço será inglório, pelo menos a curto prazo, consi-
dera o analista Wilker Dias, para quem uma interven-
ção do bloco ocidental poderia ser mais eficaz.

“Isto só vai mudar quando tivermos actores oci-
dentais dispostos a mediar o conflito, não só com 
palavras, mas também com acções. Quando os Esta-
dos Unidos da América (EUA), a Alemanha e França 
começarem a dar alguns sinais de paz, aí sim, o cená-
rio vai mudar”, perspectivou.

Por outro lado, Dias entende que os quatro terri-
tórios (Zaporija, Kherson, Lugansk e Donetsk) ane-
xados pela Rússia através de referendos serão um 
empecilho ao alcance da paz, porque nenhuma das 
duas partes quererá abdicar dos mesmos. Ainda 
mais delicado, na opinião do especialista em rela-
ções internacionais, é o “dossier” Crimeia.

“Se querem negociar a paz, que não coloquem o 
assunto Crimeia em cima da mesa. Descartem Cri-
meia, porque é uma mina de ouro para Putin e ele 
não vai abrir mão disso”, anota, antes de recordar 
que todos os territórios acima referidos são uma 
espécie de “zona tampão” para uma Rússia pratica-
mente cercada pela Aliança Atlântica (NATO).

 
UE fragilizada

Embora reconheça a vantagem russa, decorrente 
da ocupação de uma série de territórios ucranianos, 
Wilker Dias não consegue apontar, pelo menos para 
já, um claro vencedor e vencido na guerra que se de-
senrola no Leste europeu. Mas diz haver uma “víti-
ma” do conflito do lado ocidental – a UE.

“A UE acabou caindo na armadilha dos norte-
-americanos. Eles queriam fragilizar a Rússia, mas há 
um efeito-dominó que atinge a própria Europa”, de-
fende o também professor universitário.

Engajada em “cortar a fonte de financiamento da 
guerra”, o grupo dos 27 está a aplicar uma série de 
sanções económicas com efeito nefasto também so-
bre o próprio bloco. Para além disso, Bruxelas é vista 
como subserviente aos interesses norte-america-
nos. A interrupção do projecto Nord Stream 2, por 
exemplo, é apontada como um dos exemplos dessa 
submissão.

Texto: Amad CandaD&F

Paz está fora do horizonte na Ucrânia

Guerra aparentemente longe do fim

Wilker Dias, analista
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O dia começava serenamente. De repente, 
deu-me vontade de ler e apreciar livros. Senti 
que devia abandonar o local em que me en-
contrava entediado com outras coisas com 
destino a um sítio onde me pudesse sentir 
mais vivo, pois somente com a literatura con-
sigo viajar e encontrar-me nas minhas dores, 
solidão, tristeza e nesta minha loucura de 
sonhar em impossibilidades, na esperança 
de construir um mundo no qual seja possível 
ser-se mais do que um mero vivente.

 Minutos depois, vejo-me numa livraria 
que se faz presente num espaço diferente dos 
outros. Um passo antes de entrar, olhei para 
dentro, como se eu procurasse algo a mais, 
além de livros. Os olhos tremiam de tanta von-
tade de mastigar os livros que lá sobejavam, 
pois há lá tanta literatura que me dá vontade 
de nela perder-me e cantar cada cântico e ma-
ravilhas de gente que se alegra, de mulheres 
que se tornam mães e, acima de tudo, maravi-
lhas de gente que, na descoberta de um mun-
do novo, conhecem pessoas diferentes que 
num simples click de emoção fazem-se enlou-
quecer, venerar, sonhar e dividir momentos.

Passavam dois segundos da hora dezano-
ve e eu, vidrado em uma boniteza fenomenal, 
me encontrava olhando para aquela moça da 
livraria que se fazia séria, mas linda e divi-
nalmente enfeitada na cara com aquele sor-
riso que me faria comprar toda a livraria só 
para lhe agradar. Naquele momento, queria 
somente apreciar…apreciar e perder-me em 
títulos de obras de gente que faz mais do que 
viver – retrata seus sonhos em laudas feitas 
em obras. Tentei ficar sério para parecer uma 
pessoa séria, mas a sua lindeza fazia-me sor-
rir e parecer um palhaço quando tenta agra-
dar a uma criança triste.  

Alguns segundos passaram e eu ali…olhan-
do se seria mesmo ela sentada naquele bal-
cão, pronta para me atender. Pensei…que 
sorte a minha de ser atendido por uma moça 
tão exuberante e invejavelmente (para outras 
mulheres) fantástica. De repente, a minha 
sorte aumentou quando ela me fez ouvir o 
palpitar de sua voz macia feito o enluarar e 
amanhecer carregado de sonhos e vontades 
de gente que acorda e acredita em fazer algo 
diferente e que supera as suas expectativas. 
O meu dia parecia completo, o sonho em que 
me encontrava estava verdadeiramente com-
pleto e fantasticamente hipnotizante. 

Naquele meu jeito simples, de uma sere-
nidade que inventara naquele momento para 
não fazer nenhuma desfeita, olhei para aque-
les olhos radiantes que compunham-se na 
melodia daquela noite linda e serena e disse-
-lhe um olá, na esperança de que me dissesse 
algo a mais que me permitisse gravar o timbi-
lar daquela voz divinal que quase me fazia es-

quecer do real objectivo que me levava àquele 
locais… livros.

Minutos depois da minha eterna vadiagem 
por aquela beleza, por aquela fisionomia es-
truturalmente bem construída sob o olhar 
dos deuses, descubro que havia mais alguém 
naquela sala. Tive que fingir que apreciava li-
vros, mas a minha mente já estava asfixiada e 
derrotada por aquela provocação em mulher 
que roubou toda a criatividade que os deuses 
teriam de forjar uma mulher.

Parei numa prateleira e tentei apreciar 
os livros, mas os olhos me escravizavam e 
faziam-me olhar para a moça no balcão. Sorri 
ao ver novamente aquela moça e, na inocência 
de uma criança que começa a sonhar em amar, 
mordi os meus lábios e quase que rasgava o li-
vro que segurava na minha mão de tanta von-
tade de ir até ela para elogiá-la e dizer o quão 
foi bem desenhada. Mas pensei… Uhm melhor 
não. Se não ela me manda embora da livraria 
e não me deixa oportunidade de lá regressar 
e vê-la mais uma vez.

Continuei a minha inspecção pelo local. 
De repente, senti vontade de perguntar algo. 
Na verdade, não tinha nada sério a pergun-
tar, pensei que ao chamar alguém, ela viria 
para me atender e esclarecer algumas dúvi-
das. Mas não aconteceu. Ela quis torturar-me 
por não poder vê-la de perto e deixou que a 
colega me viesse atender. Fingi querer um li-
vro. Na verdade, queria-o, mas a livraria não 
dispunha de tal autora americana que tanto 
amo ler (Lauren Kate). Olhei para o relógio e 
vi que o tempo berrava para mim e tinha que 
regressar à minha palhota, ainda que quises-
se alimentar-me mais daquela serenata que 
se definia em cada instante que eu tentava 
definir a perfeição de uma mulher. Fiz-me ao 
balcão. Decidido em pelo menos ir-me embo-
ra depois de sentir a macieza de seu perfume.

… (um momento incaracterizável) …
Ao seu lado, fechei rapidamente os olhos 

e tentei roubar alguns copos do seu perfume 
através das minhas ladras narinas que tenta-
vam perpetuar a sua presença em mim. Fi-lo 
e descobri-me encantado na simplicidade de 
uma moça que me olha toda sorridente, sen-
sual, linda e, sem dúvidas, divinal. Não podia 
mais esperar, senão a loucura me subia aos 
miolos e, de tanto apreciar, explodia a minha 
última capacidade de admirar. Fui-me embo-
ra, sem muitas palavras a dizer. Senti naquele 
momento que Deus estaria a me castigar ao 
ver uma beleza que não poderia tocar e desli-
zar os meus dedos sobre aqueles cabelos que 
patinavam sobre as suas costas e faziam os 
meus olhos acompanhá-los.

Dias passaram e a minha mente tentando 
me fazer lembrar que havia uma página da 
minha vida que devia abrir…ler e apreciar. O 

tempo voava na companhia das minhas vonta-
des estremecidas sobre o demorar do futuro 
para poder regressar àquela livraria e, mais 
uma vez, de perto, confirmar que não estive-
ra alucinado, sonhando ou divagando no dia 
que vi aquela mulher de pele achocolatada e 
apaixonante que me fez acreditar que poderia 
definir novamente a minha vida. Afinal, me 
havia trancado para aquelas coisas de sentir…
querer…e perder-se nos olhos de alguém.

Por sorte, mandam-me (do serviço) fa-
zer umas compras no mesmo prédio em que 
se encontra a livraria. Mas, pela pressa, não 
pude lá entrar e pelo menos saudá-la e dizê-
-la que alguém sente saudades dela. Somente 
pude subir as escadas rolantes e, nas calmas, 
de longe, apreciar a sua beleza que me domi-
na e faz-me querer ser mais do que ser o que 
sou.

As escadas rolantes pareciam invejosas. 
Subiam rapidamente que quase faziam-me 
ver aquela lindeza de forma trovejante. En-
tão, decidi lutar contra as escadas. Enquanto 
elas subiam, eu dava dois passos para trás e 
continuava apreciando, até que, pelo olhar 
das pessoas que não entendem quando gente 
se apaixona, sentia-me um extraterrestre que 
aprendera naquele momento a subir aquelas 
escadas. Então, num estilo suave, mas triste, 
fui subindo as escadas que no regresso fize-
ram-me correr rapidamente ao meu escritó-
rio, sem que pudesse vê-la de novo. O tempo 
roubava-me o prazer e a vontade de diluir os 
meus olhos naquela formosura e, junto dela, 
cantar um cântico de surpresa de alguém 
que se encontra no lugar certo. Mas sabia 
que a vida não perduraria milhas de noites 
geladas e demoradas sem que a pudesse ver 
novamente.

Enquanto me lembrava daqueles dias que 
por lá passara à procura de mais um livro por 
ler, fui alimentando minhas fraquezas por ela, 
enquanto eu esperava pelo dia que me vinga-
ria do tempo e ocupação que me faziam estar 
tão longe, mesmo que por perto dela estives-
se. Então, chegou o dia de me vingar da inveja 
dos deuses, todo assanhado e cheio de provo-
cações para encher o meu ego de querenças 
e nada mais que aquele anseio de me perder 
nas avenidas de Lourenço Marques, tentando-
-me encontrar e perceber o que tanto me fazia 
dependente daquela beleza que sinto que me 
faz falta sempre que não a posso ver e farejar.

Profetizando o encontro que estava há al-
gumas léguas dos meus passos, fui organizan-
do os meus cabelos de carapinha e fui inven-
tando diversos estilos na esperança de que 
mudasse esta forma de andar que a princípio 
percebe-se que é de um jovem apaixonado 
que não sabe se controlar quando a fome pelo 
abastecimento de sua felicidade faz-lhe falta.

A paixão pela moça da livraria

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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 Nobre Rassul

A mentira continua sendo a melhor ferra-
menta para destruir uma nação. Afirmo ca-
tegoricamente, com licitudes de um eloquen-
te analfabeto rural, que a magia de uma boa 
mentira cega até os mais inteligentes e ludibria 
uma nação inteira por anos, até à descoberta 
da verdade, embora algumas se constroem por 
séculos.

O que é que a mentira não faz? Que me diga 
o Adão o que a cobra fez com a Eva e, por sua 
vez, a Eva com o Adão, tendo este presumível 
acto mudado o destino do ser humano!

 A verdade é que para construir ou obter ri-
quezas ilícitas a "mentira" é um motor colossal 
que guia os princípios de "má-fé, desonestida-
de e maldade". Assim, cada indivíduo constrói 
sobre si a capa da sua mentira, daí que dela 
provêm os actos de manipulação e controlo ou 
obtenção de proveitos de forma desonesta ou 
indevida. Esta desconstrução do social cultu-
ral africano tem marginalizado as classes mais 
baixas em países pobres como Moçambique, 
Angola, Malawi, Nigéria, entre outros.

Parto do princípio de que a falta de moral 
e ética na perspectiva dos direitos sociais de 
cidadania e de bem-estar e a perda dos valo-
res culturais conservadores possam contri-
buir para este desiderato. Todavia, na cadeia 
do conformismo da construção da mentira 
para a salvaguarda do bem-estar de uma de-
terminada classe no nosso quotidiano africa-
no encontramos as oito narrativas sectoriais, 
políticas, individuais, culturais, escolares, eco-
nómicas, científicas e religiosas (a religiosa é 
um dos piores modelos de mentira). De que 
forma os tipos de mentira se resumem? Basea-
do na minha análise e pesquisa, prefiro formá-
-las segundo a sua natureza: Mentira liberal, 
mentira democrática, mentira motivadora, 
mentira paternalista, mentira técnica, mentira 
carismática, mentira académica e, por fim, a 
mentira especializada! A última é a mais em-
blemática de todas.

O poder da mentira é a faculdade de forçar 
ou coagir alguém a fazer a vontade do menti-
roso sem se aperceber que foi absurdamente 
enganado. O outro lado metafórico é levar as 
pessoas a acreditarem sem pestanejar na his-
tória criada para tornar a mentira contada um 
facto real, através de um jogo de manipula-
ções, programas. 

Bem, recordo-me de um episódio de um 
edil da zona centro de Moçambique, que rece-

beu em seu espaço urbano um cônsul japonês 
e decidiu convidá-lo a almoçar em um esta-
belecimento hoteleiro junto à praia, do qual 
já foi sócio. No local, encontra a proprietá-
ria, sua ex-sócia, que não imaginava que este 
edil havia mentido ao cônsul sobre ainda ser 
parte do consórcio daquele estabelecimento. 
O edil afirmou ao alto comissário do Japão 
que o complexo ainda era dele e que detinha 
títulos na sociedade, porém, chegados lá, em 
uma conversa informal, a actual proprietária 
do complexo hoteleiro abre-se ao cônsul para 
explicar que não havia sociedade nenhuma, 
depois do cônsul ter questionado que tipo de 
sociedades tinha sido estabelecida. Este “en-
torna do caldo" trouxe os motivos e razões que 
ditaram a reestruturação da sociedade. O edil, 
com vergonha, não sabia o que fazer.

Poderíamos estar aqui em um caso de um 
mentiroso compulsivo? Ou alguém que não 
aceita os seus fracassos e pretendia construir 
uma determinada aparência e criar uma po-
sição forçada e enganadora? Seria este acto do 
edil falta de carácter? Deveríamos julgar o edil 
pelo comportamento?

Sendo assim, alguns destes pontos devem 
ser analisados com base no nosso modo de 
vida e no princípio paradoxal da mentira, 
seja ela na governação ou no nosso modo de 
vida. Ao apresentar aqui argumentos que le-
vem uma pessoa a reflectir sobre determinado 
assunto e tomar a sua decisão de modo cons-
ciente e alinhado com as suas crenças, valores 
e objectivos, chamo atenção para a necessida-
de de deixar que a pessoa faça uma análise li-
beral sobre a construção da moral.

Hayek, na sua teoria, argumenta que as pes-
soas não podem escolher a sua moral porque 
a realidade nua e crua é que é a evolução que 
selecciona a moral.

Teríamos aqui margem para algum juízo 
moral?

Por outras palavras, a mentira, embora seja 
usada como algo eficiente, é traduzida na di-
nâmica de hoje em dia como eficaz. "O que é 
eficiente é bom e o que é eficaz é melhor”, per-
mitindo que certas classes prevaleçam.

A propaganda usada na guerra entre a Rús-
sia e a Ucrânia é uma das narrativas do modelo 
de construção de várias mentiras para escon-
der os devaneios de uma guerra que mata e 
destrói os dois lados. Não existe nobreza sobre 
a mentira, independente do propósito!

Seria de loucos, considerar a possibilidade 
de um teste para o emprego legítimo da menti-
ra no nosso dia-dia. Todavia, seria mais estúpi-
do acreditar que a mentira não está empregue 
como o nosso modo de vida. Há que introduzir 
distinções entre a ciência na mentira e propa-
ganda falsa, compreendendo a formulação de 
políticas públicas e económicas tendenciosas, 
a manipulação de uma certa classe ou socie-
dade que deforma o sentido de justiça social e 
igualdade de género.

Porque é através de mentiras que nações 
vendem ou semeiam desgraças a outras na-
ções, vendem guerras e semeiam mortes, 
corrompem os mais frágeis e aliciam os mais 
fortes. Em um jogo de quem mente melhor, 
vive melhor e finalmente prospera melhor. A 
mentira foi usada para justificar uma cruelda-
de e fazer prevalecer o desejo de vários tiranos 
em pleno século XXI. Depois da história nos 
mostrar vezes sem conta que os líderes usam a 
mentira para justificar massacres.

A nação tem vindo a usar a mentira como 
modelo manipulatório geracional, que serve 
de técnica de chamariz eleitoral para acalmar 
o povo, para resolver problemas ou para criar 
revoltas. Fazendo com que na sociedade em 
que a mentira é inserida, o povo possa crer 
em promessas de melhorias de vida como for-
ma de o colonizar na base da miséria salarial 
/educativa e de um plano de saúde em que o 
povo acaba morrendo em bichas ou frustrado 
pela ausência de medicamentos adequados, 
que terminam em consultas frustradas/maus 
diagnósticos.

Embora a mentira seja usada há séculos 
pela "nobreza e burguesia como modelo escra-
vizador dos supostos homens livres, ela conti-
nua sendo um mal maior.

Irei argumentar longamente na próxima 
edição sobre o sentido negativo e básico e a 
construção da moral na mentira. Por mais que 
possa formular características, há que reflectir 
na abordagem do problema, o neoliberalismo, 
as opiniões e reflexões sobre a base da moral 
construída para que a mentira seja o motor das 
futuras gerações.  

Dedico este texto ao meu grande amigo 
EDIGAR, leitor assíduo dos meus artigos, que 
perdeu a vida em um fatídico acidente na ci-
dade de Nacala, no dia 18 de Julho. Os seus co-
mentários e contributos farão falta. Até breve, 
companheiro!

A mentira, ciência do poder e negócio do futuro
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Precisa-se de mão dura contra a matança de 
mulheres

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

Virou rotina ouvirmos e vermos o so-
frimento de mulheres espalhadas pelo 
país. Mesmo com uma estatística não 
confirmada, pode-se avançar que, por 
semana, três mulheres são vítimas de 
assassinato em Moçambique, e o caso 
mais chocante foi o da jovem assassina-
da em Boane, província de Maputo. Fica 
mesmo difícil saber qual pode ter sido a 
motivação para que alguém no seu esta-
do de lucidez cometesse tal barbaridade. 
Fica difícil também saber a forma como 
estes delinquentes fazem a selecção das 
vítimas. Aquela mulher, de acordo com 
pessoas próximas, terá sido convidada 
através de uma simples chamada telefó-
nica e a pergunta que não quer calar é: 
quem são essas pessoas que tomaram tal 
coragem?

Ela foi encontrada sem vida quase 
uma semana depois. Nossa preocupação 
também tem a ver com a forma como o 
seu corpo foi encontrado. Havia sinais 
de violação sexual e de extracção de ór-
gãos humanos, fazendo entender que 
os malfeitores tiveram todo o tempo do 
mundo para esta nojenta operação. As 
nossas irmãs, filhas e mães estão na mira 
destes assassinos e urge o envolvimento 
de todos para que se estanque duma vez 
por todas este problema.

A Polícia da República de Moçambi-
que e todo o sistema de justiça devem 
aos moçambicanos satisfação necessária 
para que estejamos mais claros e infor-
mados do nível de resposta que as auto-
ridades imprimem para que casos de gé-
nero sejam definitivamente debelados. 
Queremos que todas as organizações da 
sociedade civil incluam em suas agendas 
acções concretas de persuasão para que 
actores morais e materiais sejam identi-
ficados e responsabilizados.

  Se as manifestações ligadas aos as-
pectos cadentes de política são travadas, 
penso que, no mínimo, haja sensibilida-
de para proteger e defender os direitos 
destas mulheres, e que sejamos liberados 

a liderar este movimento. Precisamos de 
sair à rua, falar mais nas rádios comuni-
tárias, televisões, precisamos de trazer 
à praça respeitadas figuras, tais como a 
activista Graça Machel. Temos de desen-
volver, sim, uma abordagem em que as 
lideranças, e principalmente aqueles que 
têm o poder de influenciar para atitudes 
positivas, apareçam em público e assu-
mam o crime contra as mulheres como 
mais um grave problema a ser resolvido.

 Nossas irmãs, mulheres e mães, é tem-
po de redobrar medidas de protecção in-
dividual e colectiva. É preciso, sim, des-
confiar de tudo e todos.   Não basta que 
tenhamos amizade de uma semana e daí 
pensarmos que este indivíduo faz parte 
do nosso circuito. Podemos, sim, ter a 
boleia, podemos, sim, ter uma saída para 
diversão, mas é importante ter a certeza 
de que não estamos sob uma situação 
de ameaça. É importante buscar dados 
e partilhá-los com pessoas próximas, 
notificar de forma sistemática a família 
para que se saiba onde estás, com quem 
e aqui horas voltarás para casa. Isso abre 
espaço para que não sejamos colhidos de 
surpresa.

Que as meninas não entendam como 
incómodo nossa preocupação para com 
elas, até porque estão apenas a cumprir 
a sua obrigação. As saídas de casa para 
encontros com amigos precisam, sim, de 
serem autorizadas e inclusive a hora de 
regresso deve ser determinada.

Ninguém na família deve ter paz e 
sono profundo sabendo que um dos ele-
mentos da mesma não se   faz presente. 
Na família, precisamos de ter uma lista 
de contactos alternativos de pessoas com 
as quais as nossas filhas normalmente 
convivem. Um outro elemento de segu-
rança e que mexe com os pais prende-se 
com a necessidade de apostar em maior 
diálogo e criação de espaço para uma 
abordagem aberta junto às raparigas. Há 
pais que ainda se mostram renitentes em 
receber amigos de suas filhas em suas ca-

sas, alegam em voz alta que as suas ami-
zades com rapazes devem ser lá fora.

Esta forma tradicional de avaliar as 
relações sociais pode ser motivo de re-
pulsa e desacato de outro tipo de acon-
selhamento proveniente dos pais. Este-
jamos mais abertos e um pouco liberais, 
permitindo que as nossas filhas possam 
fazer com que as suas amizades tenham 
acesso à nossa família, podendo conver-
sar em casa, espaço seguro e sob vigilân-
cia de todos.

Estas medidas, associadas a um forte 
trabalho de inteligência nas comunida-
des, podem contribuir para que o mal 
seja extirpado. Ainda temos lembranças 
de algumas abordagens que muito bem 
funcionaram na gestão da segurança pú-
blica, como, por exemplo, o papel da po-
lícia comunitária. Esta abordagem que 
infelizmente a pouco e pouco foi mor-
rendo precisa de ser resgatada, pois a se-
gurança não pode ser vista apenas como 
uma necessidade nocturna.

Os jovens devem ser capacitados para 
que, mesmo no período diurno, tenham 
mecanismos que lhes permitam desco-
brir pessoas estranhas e suas motivações 
dentro dos bairros onde estes vivem. 
Devem ser orientados para que sejam 
capazes de eliminar lugares considera-
dos perigosos, pautando por uma ac-
ção constante de limpeza do caniçado, 
bermas, e, porque não, o mapeamento 
de obras abandonadas para posterior 
notificação e responsabilização dos pro-
prietários. A dinâmica de participação 
comunitária deve ser uma forte aposta 
para que a mulher se sinta protegida.

Ao conseguirmos montar fortes dis-
positivos de segurança na comunida-
de, abre-se uma forte oportunidade de 
determos mentores destas práticas e, a 
partir deles, chegarmos aos verdadeiros 
mandantes.

Crime de órgãos humanos faz parte 
dum grande circuito e deve haver gran-
des volumes de dinheiro à volta.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Filho ameaça catanar a mãe porque ele não 
sobressai na vida (1)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Depois de três edições consecutivas 
em que viajámos acompanhando a his-
tória de uma moça/mulher que usou da 
sua beleza e sexo para escalar Europa e 
por lá fixar residência, nesta edição, va-
mos acompanhar uma história de vida 
actual, ou seja, que está a acontecer ago-
ra e cuja família envolvida ainda procu-
ra a solução do caso. 

Trata-se de um casal. Felizmente os 
dois ainda vivos, estando o esposo na 
casa dos 80 e a esposa com 75 anos de 
idade. Apesar da idade, os dois ainda 
têm energias para lutar com os desafios 
que lhes são impostos no dia-a-dia, não 
obstante esta e aquela enfermidade típi-
ca de quem anda por estas idades.

 O casal a que hoje faço referência ge-
rou 10 filhos e, por debaixo de muito so-
frimento, fez todos crescerem, levou-os 
à escola com o único intuito de prepa-
rar o futuro dos mesmos. Sim, eram 10 
filhos, resultado de três partos em que 
saíram gémeos e outros quatro partos 
em que saiu um filho de cada vez, tota-
lizando 10. 

Apesar do esforço empreendido pe-
los pais, nenhum dos filhos conseguiu 
em tempo útil atingir o ensino superior, 
sendo que cada um teve o seu destino. 
Alguns, em número de três, decidiram 
ilegalmente emigrar para a África de Sul 
e Suazilândia, onde fixaram as suas resi-
dências durante longos e penosos anos 
sem, no entanto, conseguirem organizar 
o seu amanhã. Outros dois, os gémeos, 
na fama e onda da ida à Alemanha, fize-
ram parte desse grupo, mas como tantos 
outros compatriotas, esta aventura não 
lhes trouxe ganhos que correspondam 
para o resto da vida, sendo que tiveram 
que se reinventar. Dois destes 10 filhos 
viriam a perder a vida com idades acima 
dos 30 anos, vítimas de doença, tristeza 
ocorrida num intervalo de apenas seis 
meses, sendo que uma deixava para o 

desamparo cinco filhos que passaram a 
ser órfãos de mãe.

 Sucede que, destes 10 filhos, e como 
nos referimos anteriormente, cada um 
levou a vida à sua maneira, procurando 
se formar em diferentes áreas. Houve 
quem sempre julgasse que devia ser ele 
o mais sucedido na vida. Aliás, cada um 
destes filhos foi tendo os seus momen-
tos de sofrimento, tiveram todos que de-
senrascar na vida, sendo que um e outro 
foram conseguindo alguns ganhos até 
construir casas próprias, formarem famí-
lias até que em lares menos estáveis, mas 
vivendo de “faz de contas”.

 Um dos filhos, por sinal o que sempre 
almejou ser bem-sucedido, queixa-se, já 
passam quatro anos, por ser azarado su-
postamente porque a sua mãe é feiticeira 
e lhe tira sorte para oferecer a um dos fi-
lhos que acabou criando uma empresa e 
lá vai desafiando a vida.

 Esta reclamação no início era feita em 
voz baixa, como se costuma dizer, mas 
foi ganhando eco com o passar do tem-
po. O mais grave, e porque o poder do 
mal muita das vezes tem sido mais forte 
que o da Paz, este foi puxando mais dois 
dos seus irmãos para se aliarem ao grupo 
das “vítimas” do suposto feitiço da mãe. 
Ambos deixaram de entrar na casa dos 
pais, apesar de um deles – quem desco-
briu primeiro que sua mãe é feiticeira – 
residir bem próximo da casa deles. 

 As sanções que ele impõe aos pais não 
tinham atingido o extremo, porque ape-
nas proibia que os seus filhos e esposa vi-
sitassem a casa dos mesmos e de alguns 
irmãos seus, mas não proibia que os seus 
progenitores o pudessem visitar desde 
que desejassem fazê-lo. Foram cerca de 
quatro anos com este tipo de atitudes, 
mas, nos últimos meses, a situação tende 
a piorar.

 Este filho diz ter contactado curandei-
ros para consultar e saber o porquê de a 

vida dele não fluir como ele pretende e 
merece. Segundo ele, por todo o canto 
para onde andou, incluindo curandeiros 
do norte do país, para onde esteve a tra-
balhar, foi informado que o azar que ele 
tem é derivado do feitiço de sua mãe, que 
lhe tira a sorte para atribuir a um dos fi-
lhos que é tido como bem-sucedido. 

Aliás, são duas ou três as versões que 
ele conta, pois em alguma passagem diz 
que o azar que tem é derivado de um 
nome de um dos antepassados da famí-
lia da mãe que lhe foi atribuído em uma 
cerimónia tradicional na presença do seu 
pai também.   Verdade é que a confusão 
está instalada e o indivíduo já teve a cora-
gem de, por repetidas ocasiões, procurar 
familiares directos da mãe para os avisar 
que está farto de sofrer e que tomou a 
decisão de usar catana para matar a sua 
própria mãe e, de seguida, suicidar-se.

 Seus irmãos e os restantes familiares 
estão em pânico com esta situação e já 
iniciaram diligências em busca da me-
lhor saída para o assunto. Do primeiro 
contacto que foi mantido com ele, não 
negou a sua pretensão e, de forma arro-
gante e categórica, confirmou ter proferi-
do estas ameaças e disse que, como con-
dição para não cometer tal crime, exige 
que os pais voltem a fazer uma cerimó-
nia tradicional, que deve ser dirigida por 
um curandeiro por ele identificado, para 
tirar este mau espírito que diz ser o cau-
sador do azar que tem.

Na próxima edição, acompanhe os 
desenvolvimentos desta complexa e tris-
te história de vida e saiba o que os pais 
terão dito, depois de serem contactados 
para serem informados sobre estes acon-
tecimentos.   Estimado leitor, não deixe 
de comentar e de sugerir a sua melhor 
opinião como forma de ajudar esta famí-
lia e, quem sabe, a sociedade a ultrapas-
sar este tipo de problemas que vão sendo 
comuns.
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PERANTE AMEAÇA DE GREVE

Os funcionários da Rádio Moçam-
bique (RM) já respiram de alí-
vio, depois de receberem o 13º 
salário correspondente ao ano 

passado. Segundo fontes daquela estação 
emissora, o ordenado começou a “cair” nas 
contas por volta das 8:40h da última terça-
-feira, 21 de Fevereiro, numa altura em que 
se mobilizavam para entrar em greve ge-
ral.

É uma vitória dos colaboradores sobre o Conselho 
de Administração (CA), que, numa reunião com o sin-
dicato da empresa, realizada a 31 de Janeiro, havia 
anunciado que não pagaria o 13º salário, contrarian-
do, segundo informações colhidas pelo Dossiers & 
Factos, a generalidade das empresas sob tutela do 
Instituto de Gestão das Empresas Participadas pelo 
Estado (IGEPE).

  Inconformados, os colaboradores reuniram-se 
virtualmente à escala nacional, na primeira semana 
de Fevereiro, tendo decidido, quase que por unani-
midade, avançar para a greve caso o CA, liderado por 
Abdul Naguibo, não recuasse na sua decisão de não 
pagar o ordenado. Fontes internas davam como cer-
ta a escolha de 26 de Fevereiro como data do início 
de uma paralisação de que não se tem memória, pelo 
menos no Moçambique independente.

“A ameaça de um switch off deixa-lhes em pânico, 
e este é um ano eleitoral”, disse uma fonte da rádio, 
dando a entender que factores de ordem política te-

rão sido determinantes para que Abdul Naguibo deci-
disse satisfazer à vontade da generalidade dos funcio-
nários daquela estação emissora, incluindo aqueles 
que são vistos como próximos ao PCA.

 
Naguibo de pedra e cal

Bastante contestado pelos seus subordinados, e 
imune a polêmicas, Abdul Naguibo voltou a merecer 
a confiança do Governo moçambicano para liderar os 
destinos da estação pública de rádio.   A decisão foi 
anunciada no final da 6ª Sessão Ordinária do Conselho 
de Ministros, pelo porta-voz do órgão, Filimão Suazi.

Nomeado em 2018, para substituir Faruco Sidique, 
Naguibo estava fora do mandato desde o ano pas-
sado. O decano jornalista já tinha desempenhado as 
funções de director de informação da RM e de chefe 
da Redacção Central.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Naguibo cede e paga 13º salário na RM

Com o 13º pago, desaparece ameaça de greve na rádio

Abdul Naguibo, PCA da RM

Bastante contes-
tado pelos seus 

subordinados, e imune 
a polêmicas, Abdul Na-
guibo voltou a merecer 
a confiança do Governo 
moçambicano para lide-
rar os destinos da esta-
ção pública de rádio.
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ro, choveu muito à noite. Estava a dormir quando veio 
um vizinho bater à porta para perguntar se as águas 
das chuvas não se estavam a infiltrar na minha casa. E 
quando me levantei, vi que toda a água estava dentro e 
foi daí que começámos a nos retirar. Então, às 7h vimos 
o muro da casa a desmoronar. Tentamos sair do jeito 
como estávamos, pois já não havia tempo para pegar 
as coisas”, conta.

“Fomos em direcção à uma zona chamada Tede-
co, outras pessoas foram para 25 de Setembro, mas 
sem êxito devido ao corte da estrada. Os que estavam 
nas zonas baixas subiram nos tectos das suas casas”, 
acrescenta.

 
E tudo se foi

Marquele recorda, que por causa das enchentes, já 
não foi possível levar quase nada do que estava dentro 
de casa, o que equivale a dizer que “perdemos quase 
tudo”. No seu caso, pelo menos a casa continua intacta, 
constatou o facto há uns dias, quando foi visitar a zona.

“Agora quando regressei para casa para ver a situa-
ção, notei que a água estava num nível baixo, mas o 
chefe do quarteirão não permitiu que ficasse, porque 
há previsão de mais chuvas e ventos”, conta a fonte, 
que denuncia oportunismo e furtos nos centros de 
acolhimento.

 
“Há jovens de má conduta que nos roubam. Se você 

dorme, podem roubar telefones”.
 
As queixas estendem-se ainda às refeições, que, se-

gundo o idoso, têm sido servidas muito tarde, para além 
de quase não haver variação de alimentos. “Ontem ma-
tabichámos metade de pão e hoje com papa.  Almoça-
mos e jantamos com as mesmas coisas quase todos os 
dias, feijão, feijão”, lamenta.

Nos CA cruzam-se estórias dramáticas 
de sobrevivência
Vítimas das enxurradas no distrito 

de Boane, província de Maputo, 
contam o drama vivido entre os 
dias 7 e 12 de Fevereiro do ano 

em curso, devido às fortes chuvas que dei-
xaram dezenas de famílias sem abrigo e 
vias de acesso intransitáveis. Nos centros 
de acolhimento onde muitos estão aloja-
dos, confluem estórias arrepiantes. Ultra-
passado o primeiro momento dramático, 
temem agora contrair doenças, devido à 
superlotação e falta de higiene nos cen-
tros de acolhimento.

15 Dias após fortes chuvas que deixaram o distrito 
de Boane debaixo de águas e várias famílias sem abri-
go, a nossa equipa de reportagem ouviu algumas pes-
soas que perderam quase tudo, havendo até quem só 
tenha ficado com a roupa do corpo.

Além de roupas, as vítimas dizem ter perdido elec-
trodomésticos, animais, produção agrícola, casas e 
outros bens, o que coloca em causa o progresso nas 
suas vidas. As chuvas torrenciais dos dias 7 a 12 de 
Fevereiro foram tão intensas de tal modo que até as 
famílias cujas casas se mantiveram intactas se viram 
forçadas a abandoná-las, seguindo para os centros de 
acolhimento.

Para Jaime Marquele, idoso de 60 anos que está no 
centro de acolhimento da Escola Secundária Joaquim 

Chissano, no distrito de Boane, é como se as “cheias de 
2000” tivessem voltado a inundar a região de Maputo. 
“Naquele dia em que houve estrago, dia 9 de Feverei-

 Salda Alfredo – vítima das enxurradas

Jaime Marquele – vítima das enxurradas 

INUNDAÇÕES EM BOANE

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino MahumanaD&F
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recorda que a única coisa que conseguiu levar em 
meio às águas foi a roupa.

“Saí com poucas roupas e o resto foi engolido 
pelas águas. Agradecemos aos doado-
res pela ajuda que têm dado. Temos 
rede mosquiteira e um pouco de tudo”, 
realçou.

Grata está também Fátima Alberto, 
para quem Fevereiro de 2023 é um mês 
para esquecer. “Até a casa caiu. Não 
conseguimos levar nada, tudo ficou 
coberto de matope. Saímos e fomos a 
uma casa de primeiro andar e lá fica-
mos por várias horas até que nos vies-
sem socorrer de barco”, recorda.

 
INGD na linha de prontidão aos 

eventos ciclónicos

Na Escola Secundária Joaquim Al-
berto Chissano, o INGD contabiliza 
mais de 1000 pessoas. Passam três re-
feições por dia, segundo o responsá-
vel do centro, Benjamim Manhiça, do 
INGD.

Manhiça destaca que os apoios que 
chegam regularmente contribuem 
bastante para as vítimas, uma vez que 
perderam quase tudo com as enxurra-
das. “São pessoas que saíram das suas 
casas sem nada para comer e depen-
dem apenas dos produtos que aqui re-
cebemos”, disse. 

Entretanto, o INGD diz estar a fazer 
uma sensibilização massiva através dos 
Comités Locais de Gestão de Risco de 
Desastres, principalmente nas zonas 
de risco, sobretudo nos distritos muni-
cipais KaTembe, KaMavota e KaMaxa-
quene, na cidade de Maputo.

Fátima Alberto – vítima das enxurradas

Benjamim Manhiça – técnico do INGD

o esforço do governo na prestação dos cuidados às fa-
mílias fortemente atingidas pelas águas.

Há mais de uma semana no centro de acolhimento, 

 “Chuva trouxe mais sofrimento”
Ainda no Centro de Acolhimento que funciona na 

Escola Secundária Joaquim Chissano, conversámos com 
Salda Ernesto. A mulher começou por dizer que as chu-
vas vieram aumentar o sofrimento das famílias moçam-
bicanas, sobretudo no distrito de Boane, onde vive há 
mais de 10 anos.

“O sofrimento começou com o início daquela chuva. 
Recordo que estávamos a dormir lá para as 3h da ma-
drugada e choveu intensamente até ao dia seguinte (10 
h). A água engoliu tudo, tentámos retirar as águas, mas 
sem sucesso”, refere.

 Do outro lado, famílias retiravam os seus pertences 
e davam indicação de que havia muros em queda. Era o 
apocalipse, pensou Salda Ernesto, que, não se fazendo 
de rogada, empreendeu fuga com a família. “Saímos de 
casa em direcção a este local (Escola Secundária Joa-
quim Chissano) e as águas tinham fechado a estrada, 
então, pedimos socorro e pessoas que estavam senta-
das na ponte vieram nos ajudar”, conta a fonte, confi-
denciando-nos que já estava a chorar. 

A mulher louva o apoio que tem vindo a receber no 
centro de acolhimento. Diz que as condições são míni-
mas, mas boas o suficiente para quem está em situação 
difícil. Lamenta mesmo o atraso das refeições. “Toma-
mos chá ou papinha sem a certeza da hora da próxima 
refeição e, às vezes, a mesma refeição serve de almoço 
e jantar”.

 
Gratidão pela ajuda

Apesar das dificuldades enfrentadas pelas famí-
lias atingidas pelas enxurradas, nem tudo está perdi-
do, até porque a maior parte delas estão no centro de 
acolhimento, onde estão a receber assistência atra-
vés do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Ris-
co de Desastres (INGD), em coordenação com outras 
instituições e parceiros de cooperação.

Tamara Alfredo, vítima das enchentes, salienta 
que a adaptação não tem sido fácil, mas reconhece 
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do INSS naquele país vizinho.
 Este número de trabalhadores, inscritos pelo INSS no 

À semelhança dos anos anteriores, 
2023 é enxergado como de grandes 
realizações para o Instituto Nacio-
nal de Segurança Social (INSS), que, 

além de ajudar os pensionistas, tem estado a 
alargar a sua capacidade de resposta às ne-
cessidades dos utentes, através da oferta de 
kits, bens alimentícios e domésticos, mate-
rial de construção, entre outros itens. Aliás, 
os serviços da instituição estendem-se aos 
países vizinhos, com destaque para África do 
Sul e Reino de eSwatini (ex-Swazilândia).

Recentemente, o INSS efectuou o lançamento da primei-
ra pedra para construção da delegação provincial de Mapu-
to, cuja cerimónia foi liderada pela ministra do Trabalho e 
Segurança Social, Margarida Adamugi Talapa.

 O acto enquadra-se no âmbito da materialização de um 
dos desafios do Governo, que é de implantar infra-estruturas 
públicas que possibilitem o atendimento condigno à popu-
lação, no caso vertente, dos utentes do Sistema de Seguran-
ça Social Obrigatória, gerido pelo INSS.

 Na ocasião, a ministra do Trabalho e Segurança Social 
instou os gestores do INSS a apostarem na divulgação dos 
benefícios de inscrição no INSS para que se possa incorporar 
todos os grupos sociais do nosso país.

 De acordo com a governante, os benefícios de inscrição 
no INSS devem alcançar a todos, principalmente os produ-
tores agro-pecuários enquadrados no programa SUSTEN-
TA e os membros das associações dos ex-mineiros e seus 
dependentes. 

“Esta cerimónia materializa um dos sonhos da popu-
lação desta província, de forma geral, dos contribuintes e 
beneficiários da Segurança Social nesta parcela da nossa 
província, de forma específica, no que diz respeito à criação 
de condições condignas para o seu atendimento”, referiu 
Margarida Talapa.

  O empreendimento, projectado na cidade da Matola, 
terá um piso com compartimentos e condições que garan-

tam um atendimento condigno aos utentes, uma sala 
de reuniões, gabinetes, copa, parque automóvel, gua-
rita, reservatório de água de 
35.000 litros, um gerador de 
energia de 25 kva para casos 
de emergência.

 
.Pensionistas recebem 

colchões

Em Manica, a delegação 
provincial do INSS ofereceu, a 
35 pensionistas do Sistema de 
Segurança Social, residentes 
em diversas regiões daquela 
parcela do país, kits constituí-
dos por colchões e cobertores, 
no âmbito do Programa de Ac-
ção Sanitária e Social.

 Dos pensionistas contem-
plados, 12 são da cidade de 

Chimoio e 
os restantes de vários distritos, no-
meadamente Mossurize (6), Barué (5), 
Gôndola (5), Manica, concretamente 
no posto administrativo de Messica 
(5) e Machaze (2).

  As ofertas, realizadas durante o 
mês de Dezembro de 2022, foram 
feitas pela delegada provincial do 
INSS, Flôr Bela da Conceição Louren-
ço Chibique e foram testemunhadas 
por membros dos governos distritais 
e líderes comunitários.

 
Centenas de inscritos no Sistema 

em eSwatini

Cerca de 700 trabalhadores mo-
çambicanos, residentes no Reino de 
eSwatini, foram inscritos no Sistema 
de Segurança Social, como resultado 
do processo de sensibilização e ins-
crição levado a cabo pelos técnicos 

Texto: Dossier EconómicoD&F

INSS na vanguarda do bem-estar 
social

Pensionistas recebem colchões

INSS no Reino de eSwatini

Lançamento da primeira-pedra do novo edifício do INSS na Matola

EM TODO PAÍS

Reino de eSwatini, resultou de 497 palestras realizadas 
junto das respectivas comunidades residenciais e dos sec-
tores de actividade, onde foram abrangidos 1.699 partici-
pantes, sendo 1.400 homens e 299 mulheres, maioritaria-
mente dos ramos de farmas, sobretudo no plantio e corte 
de cana-de-açúcar, mecânica-auto e o comércio informal.

  Durante as duas fases do processo, que decorreram 
entre os períodos de 09 de Outubro a 05 de Novembro, e 
08 de Novembro a 10 de Dezembro de 2022, respectiva-
mente, as brigadas do INSS, que trabalharam naquele país 
vizinho, sensibilizaram os visados a aderirem ao Sistema 
de Segurança Social do seu país, tendo em vista o seu fu-
turo social, principalmente em caso de falta de capacidade 
para o trabalho, o que culminou com a entrada dos 700 
concidadãos no Sistema do seu país de origem.

 Para além de contactos directos, com vista a facilitar a 
comunicação com os trabalhadores, as brigadas recorre-
ram às diferentes plataformas de comunicação, incluindo 
as redes sociais, como foi o caso do grupo de Whatsapp, 
onde os técnicos do INSS partilharam informações relati-
vas à inscrição e descontos ao Sistema, bem como a escla-
recer potenciais dúvidas a respeito.
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“Freddy” arrasa Vilankulo e Inhassoro

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

D&F

A tempestade tropical moderada 
Freddy, que se fez sentir entre os 
dias 23 e 24 de Fevereiro, na pro-
víncia de Inhambane, destruiu 

infra-estruturas sociais e económicas, com 
destaque para escolas, hospitais e postes 
de energia. Trata-se de um fenómeno que 
afectou os distritos de Vilankulo e Inhasso-
ro, onde a velocidade dos ventos chegou a 
atingir mais de 120 km/h. Enquanto isso, as 
cidades de Maxixe e Inhambane foram fus-
tigadas por chuvas intensas, que também 
provocaram alguns estragos, com destaque 
para destruição de casas.

Até ao fecho desta edição, ainda não havia dados con-
cretos sobre o número de famílias que terão sido afec-
tadas directamente pela tempestade moderada Freddy 
nos distritos de Vilankulo e Inhassoro, norte da província 
de Inhambane. A quantidade de infra-estruturas sociais e 
económicas, também destruídas, era incerta, sendo que 
as autoridades estavam no terreno a levantar dados.

Como forma de evitar perdas de vidas humanas na 
sequência deste fenómeno, foram activadas em toda a 
província de Inhambane cerca de 160 Comités de Gestão 
de Risco de Desastres para acolher as famílias que foram 
afectadas. Os operadores turísticos das ilhas, sobretudo 
do arquipélago de Bazaruto, e a administração do parque 
do arquipélago do Bazaruto também se juntaram à causa 
e disponibilizaram as suas estâncias turísticas para aco-
lher as vítimas.

Numa nota enviada à nossa redacção, o Governo do 
Distrito de Vilankulo revela que, desde a madrugada de 

24 de Fevereiro, a região esteve sob efeito de chuva mo-
derada com tendências para forte, e vento a soprar entre 
os 100 a 120 km/h.

Sem vítimas humanas, as autoridades descreviam a 
situação como “calma”, apesar de 183 pessoas estarem 
neste momento abrigadas na Escola Primária de Cacha-
ne, na Cidade de Vilankulo. Só que, embora dramatize a 
situação, o administrador de Vilankulo fala de danos pre-
liminares “incalculáveis”.

"Tivemos a queda de chapas e árvores no Hospital Ru-
ral de Vilankulo; furto de computador, impressora e dois 
monitores na Escola Primária de Mavanza; no Bairro "B" 
de Mapinhane, duas casas ficaram sem tecto; registámos 
queda de cajueiros e coqueiros na localidade de Belane; 
em Chitetemane, duas chapas deslocaram-se do tecto de 
uma casa; Três (3) cajueiros caíram na Escola de Chitete-
mane; em Mavanza, duas salas de material convencional 
ficaram sem tecto; em Muabsa, registou-se a destruição 
de machambas de milho; na localidade de Quewene, a 
casa dos técnicos de saúde ficou sem tecto; O Centro de 
Saúde de Quewene encontra-se inundado; na Escola Pri-
mária de Mapinhane, duas (2) salas ficaram sem tectos; 
a residência dos técnicos de enfermagem de Pambarra 
tem a cobertura danificada", contabilizou Galiza Matos Jr.

  O Governo de Vilankulo continua no terreno a mo-
nitorar a situação e agradece à população pelo facto de 
estar a responder positivamente aos apelos das autorida-
des competentes, disse o governante.

 
Casas alagadas na Maxixe

Enquanto os distritos de Vilankulo e Inhassoro eram 
“torturados” pelo Freddy, as cidades de Maxixe e Inham-
bane registavam queda de chuvas intensas que se pro-
longaram até à tarde de sábado (25 de Fevereiro), tendo 
inundado dezenas de casas e desalojado centenas de 
famílias.

Os bairros mais afectados são Malalane 3, Chambone 
1 e Rumbana 3, onde a situação é descrita como “preocu-
pante”. É que as famílias perderam quase tudo que tinham 
nestas três zonas que, afinal, nem deviam ser habitadas. 
Dossiers & Factos apurou que algumas famílias recebe-
ram terrenos em zonas de expansão, mas venderam-nos, 
retornando às zonas vulneráveis, com o argumento de 
que pretendiam continuar com as suas actividades, uma 
vez que a maioria vive na base da pesca.

 
Vias intransitáveis

Além de alagar as casas, as chuvas que se fizeram 
sentir deixaram algumas vias de acesso intransitáveis. 
As vias Mapinhane-Mabote e Massinga-Funhalouro ti- Este compartimento ficou totalmente destruído

Chapas arrancadas numa unidade de ensino em Vilankulo

ÉPOCA CHUVOSA E CICLÓNICA
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nham a sua transitabilidade condicionada na sequência 
da ocorrência das chuvas intensas, permitindo apenas a 

circulação de viaturas com alta suspensão e tracção a 
quatro rodas.

Face a esta situação, o ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, visitou 
os distritos mais afectados para, de perto, fazer moni-
toria dos estragos causados pela tempestade tropical 
Freddy. Sua porta de entrada foi o distrito de Govuro, 
onde visitou as obras de reabilitação da ponte sobre o 
Rio-Save, para aferir a qualidade das obras e o seu grau 
de execução.

"Já nos deram a informação, mas viemos para aqui 
para confirmar o estado das duas obras, ver se respeita-
ram os prazos estipulados. Porque vivemos momentos 
da época ciclónica, com precipitação moderada à forte, e 
sabemos que este ponto onde nos encontramos é crítico. 
Houve níveis elevados de escoamento, que rondavam os 
13 metros na altura e hoje temos 3.3 metros, só para dar 
uma dimensão de magnitude do volume das águas que 
podemos ter, torna-se uma situação muito crítica", disse.

Para que as falhas do passado não voltem a acontecer, 
Mesquita disse ser necessário que haja maior fiscalização 
das obras, defendendo que a circulação dos moçambica-
nos não pode ser condicionada em seu próprio território.

"Por isso, estando as obras a decorrer e tendo aquela 
estrutura aí embaixo, que é via transitória para facilitar a 
transitabilidade enquanto decorrem as obras, quisemos 
saber se eventualmente aquela infra-estrutura que está 
a uma quota muito baixa terá que ser interrompida por 
questões de segurança de tráfego e passarmos a usar 
aquela antiga já em obras de reabilitação. A informação 
que recebemos da ANE é de que esta ponte pode supor-
tar viaturas de até 48 toneladas”.

A ponte nova está numa fase muito avançada e a sua 
entrega está prevista para o final deste semestre, ga-
rantem as autoridades. Depois de trabalhar em Govuro, 
Mesquita escalou os distritos de Inhassoro e Vilankulo, 
com o mesmo objectivo.

Carlos Mesquita, ministros das OPHRH

Vietnamita condenada a 
16 anos de prisão
Uma cidadã de origem vietnamita 

foi, na última quinta-feira, 23 de 
Fevereiro, condenada a uma pena 
de 16 anos de prisão maior e mul-

ta correspondente à taxa diária de 5% do 
salário mínimo e 800 meticais de impos-
to de justiça.   De nome Tran Kiêu Trang, 
a referida cidadã, que foi detida em 2020 
quando tentava contrabandear produtos 
da fauna bravia, terá ainda de pagar uma 
indemnização de 21.631.475,00Mt (vinte e 
um milhões e seiscentos e trinta e um mil 
quatrocentos e setenta e cinco meticais) 
por danos ao ambiente.

A 10 de Novembro de 2020, Tran Kiêu Trang, 
de 33 anos de idade, era surpreendida, no Ae-
roporto Internacional de Maputo, com 127 gar-
ras de leão, 36 dentes de leão e 4.3 Kg de corno 
de rinoceronte. Com esses produtos da fauna 
bravia, estimados em aproximadamente 22 mi-
lhões de meticais no mercado ilícito, a cidadã 
pretendia embarcar num voo da Qatar Airways 
com destino a Ho Chi Mim, China, na China.

Desde então, foi submetida à reclusão, en-
quanto o processo corria trâmites na justiça. 
Na última semana, a 7ª secção do Tribunal Judi- Cornos de rinoceronte  são um dos principais alvos dos criminosos

Texto: Dossiers & FactosD&F

POR CONTRABANDO DE PRODUTOS DA FAUNA

cial da Cidade de Maputo proferiu a sentença, 
condenando a vietnamita a 16 anos de prisão 
maior, multa equivalente a taxa diária de 5% do 

salário mínimo e 800 meticais de imposto de 
justiça e ainda ao pagamento de uma indem-
nização de cerca de 22 milhões de meticais (o 
valor da mercadoria que pretendia contraban-
dear no mercado ilícito), que será canalizada 
ao Ministério da Terra e Ambiente (MTA).

Refira-se que, nos últimos anos, o MTA tem 
apertado cada vez mais o cerco aos crimes am-
bientais, através da sofisticação dos meios de 
fiscalização, entre outras formas de actuação.
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TOLERÂNCIA ZERO AOS “JOGOS DE AZAR”

Xindondi é um tipo de jogo de for-
tuna e azar que tem vindo a ga-
nhar espaço em Moçambique, 
tomando conta das ruas e bares 

sobretudo nas zonas periféricas. A Inspec-
ção Nacional das Actividades Económicas 
(INAE) entende que os maiores pratican-
tes destes jogos são menores de 18 anos, 
o que gera absentismo escolar e estimula 
comportamentos desviantes, como furtos. 
Por essa razão, a instituição decidiu des-
truir mais de 50 máquinas apreendidas na 
cidade da Matola, província de Maputo.

Recentemente, a Polícia Municipal da Cidade da Mato-
la e a INAE incineraram 54 máquinas de jogos de fortuna 
e azar no bairro Siduava, Posto Administrativo Municipal 
da Machava, como forma de combater esta actividade, 
que atrai cada vez mais adolescentes.

 "A acção enquadra-se no combate ao jogo ilícito que 
tem estado a proliferar-se na Matola", disse Celso Massin-
gue, Comandante da Polícia Municipal. Para o responsá-
vel, este mercado tem ganhado confiança de uma boa 
parte de adolescentes, contribuindo para a desistência 
escolar ou mau aproveitamento pedagógico, bem como 
para a decadência dos laços familiares, facto que preocu-
pa o Conselho Municipal.

 "Estamos preocupados com o aumento do número de 
crianças que optam por jogar os famosos "xindondis” em 
detrimento de frequentar as aulas. Mas não só isso, tam-
bém recebemos denúncias que dão conta de pais e mães 

que abandonam as suas casas e postos de trabalho para 
jogar", acrescentou.

 No evento, Massingue garantiu total engajamento da 
Polícia Municipal da Cidade da Matola com vista a repri-
mir essa actividade, referindo que, enquanto servidores 
do Município, a polícia tem a missão de dar resposta à po-

pulação sobre aquilo que é nocivo.
 De lembrar que a INAE tem vindo a desenvolver ope-

rações multissectoriais de confiscação de máquinas de 
fortuna ou azar, junto à Inspecção-Geral de Jogos, Polí-
cia da República de Moçambique e Polícia do Conselho 
Municipal.

Texto: Dossiers e FactosD&F

Máquinas apreendidas pela Polícia

INAE destrói mais de 50 “xindondis”
"Estamos preocupados com o 

aumento do número de crian-
ças que optam por jogar os famo-
sos "xindondis” em detrimento de 
frequentar as aulas. Mas não é só 
isso, recebemos denúncias que dão 
conta de pais e mães que abando-
nam as suas casas e postos de tra-
balho para jogar"
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Vendedores e consumidores conhecem as medidas de prevenção da cólera

Municípios de Maputo e Matola com alto risco da eclosão da cólera

Autoridades da saúde apelam a prevenção o da doença

Vendedores de alimentos atentam
à saúde pública

NOS MERCADOS INFORMAIS

Doenças de origem hídrica, com 
destaque para cólera, são uma sé-
ria ameaça em épocas chuvosas. 
As inundações na província e ci-

dade de Maputo, provocadas pela combi-
nação de precipitação e descargas nas bar-
ragens, acentuam o perigo, sobretudo em 
locais dominados pela imundice. É o caso 
dos mercados de venda de alimentos, que 
se transforma numa espécie de “laborató-
rio” de produção de doenças.

O risco é real em vários mercados da província e 
cidade de Maputo, onde os vendedores não se abs-
têm de continuar a comercializar bens alimentares 
em meio a um ambiente imundo e, por isso, impró-
prio para o exercício desta actividade.

O mercado de Malhampsene, na cidade da Ma-
tola, é dos exemplos mais eloquentes, onde os ven-
dedores, escondendo-se na narrativa de falta de 
bancas, continuam a estender os seus produtos no 
chão, perigando a saúde dos seus clientes.

Uma das comerciantes ouvidas pela nossa equi-
pa de reportagem justificou a escolha daquele es-
paço pelo facto de supostamente atrair mais clien-
tes que a parte interior do mercado. Sobre o risco 
de eclosão de doenças, Fátima Cardoso minimiza, 
referindo que “faz parte da vida”. Este “à vontade” 
contrasta com a preocupação dos consumidores 
dos produtos.

 “É muito crítica a situação que se vive nos mer-
cados, os alimentos não são bem conservados e há 
moscas em todo o lado”, lamentou Vanda Cossa, 
que, chocada com o que viu, desistiu de comprar 
couve.

Não é para menos. A situação é simplesmente 
dramática. Os produtos são comercializados em 
meio à lama, poças de água suja e incontáveis mos-
cas e mosquitos. Um verdadeiro “laboratório de 
doenças”, assim descreveu Paulo Francisco, que há 

semanas foi internado no Hospital Provincial de 
Maputo, a braços com cólera, suspeitando-se que 

tudo tenha tido origem no mercado de Malhampse-
ne, onde sempre compra alimentos.

Texto: Hélio de CarlosD&F

De resto, Joaquim Manhique, especialista em 
Saúde Pública, já alertou em entrevista recente ao 
jornal O País, sobre o risco de eclosão da cólera nas 
duas principais cidades do Sul de Moçambique.

“Esta questão de fluxo das pessoas de um local 
para o outro pode contribuir para que em Maputo, 
como centro de convergência de pessoas no país, 
haja casos de cólera. O risco é muito alto, há muito 
consumo de alimentos que não passaram de cozedu-
ra, principalmente os alimentos de origem vegetal, e 
têm um risco muito alto de contaminação pelas fe-
zes”, disse Manhique.

O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, falou re-
centemente da necessidade de se tomar, e garantiu 
que o Governo está a trabalhar. “O Governo tem um 
plano nacional de eliminação da cólera e um pla-
no multissectorial que envolve todos os sectores e 
segmentos da sociedade, desde o indivíduo até ao 
Governo. Cada um deve fazer a sua parte e só dessa 
forma vamos garantir que os assuntos de cólera este-
jam resolvidos. Há duas medidas fundamentais, uma 
é o abastecimento de água às populações e o papel 
aqui é de toda a sociedade, incluindo o Governo, e a 
segunda é o saneamento do meio.
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mais afectado.
 
Cerca de 200 mil meticais em bens alimentares

Organizações governamentais, não-governamen-

Isaura Nyusi e empresários apoiam 
vítimas das inundações
Mais de 50 toneladas em bens ali-

mentares foram recentemente 
entregues pela primeira-dama 
moçambicana, Isaura Nyusi, ao 

executivo da província de Maputo. Os bens 
são destinados às vítimas das enxurradas 
no distrito de Boane. Nesta parcela do país, 
empresários e organizações da sociedade 
civil, e não só, reforçam o leque de apoios 
e solidariedade para com as vítimas das en-
xurradas.

Toneladas em bens alimentares, vestuários e outros ti-
pos de apoios continuam a chegar à província de Maputo, 
depois das últimas enxurradas que deixaram centenas de 
pessoas sem abrigo. 

Recentemente, a primeira-dama de Moçambique, Isau-
ra Nyusi, reforçou o leque de apoio às vítimas das chuvas 
com mais de 50 toneladas em produtos alimentares diver-
sos, com destaque para óleo, arroz, açúcar e outros bens.

 Na ocasião, Isaura Nyusi instou a todos para buscarem 
inspiração conducente à prevenção e solidariedade huma-
nizante em todo o país.

Na mesma senda, lançou o apelo para que as popula-
ções abandonem as zonas de risco, procurando estar em 
zonas seguras, esperando instruções dos órgãos compe-
tentes, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de Desastres (INGD), através dos ór-
gãos de comunicação social.

 
Mais apoios às vítimas das inundações

 
Ainda na província de Maputo, empresários abraçam a 

causa humanitária em prol do bem-estar das populações 
vítimas das inundações.

 Parte do apoio foi entregue recentemente pela Matola 
Super Market. Trata-se de produtos alimentares como açú-
car, água, óleo e farinha, que vão ajudar a minimizar o sofri-
mento dos cidadãos da província de Maputo.

 Na ocasião, o representante da Matola Super Market, 
Alberto Victor, reiterou o seu comprometimento com o ga-
binete da esposa do governador da província de Maputo 
no sentido de juntos darem apoio contínuo em produtos 

para o bem-estar da população.
 Naidy Parruque, esposa do governador da província de 

Maputo, agradeceu a Matola Super Market pela resposta 
rápida, o que, na sua opinião, demostra o gesto de solida-
riedade, humanismo e o acto de fazer o bem. De seguida, 

NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Texto: Quelto Janeiro
Albino Mahumana

D&F

Isaura Nyusi em solidariedade com a população de Boane

David Chivindze – Representante da Kampar

Naidy Parruque recebendo donativos para as vítimas das enxurradas

tais e particulares redobram esforços no sentido de 
devolver o bem-estar às famílias vítimas das chuvas e 
dizem que as acções irão continuar.

Mais recentemente, jovens movidos pelo espírito 
humanitário manifestaram solidariedade para com a 
população de Boane, tendo doado produtos diversos 
na Escola Secundária Joaquim Alberto Chissano.

“Trouxemos aqui produtos como arroz, óleo, 
água, feijão, sabão, fraldas, massa esparguete, papel 
higiénico”, disse Davide Chivindze, representante da 
Kampar, salvaguardando que os apoios irão continuar 
um pouco por todo o país, sobretudo nesta época 
chuvosa.

Na Escola Secundária Joaquim Alberto Chissano, 
o INGD contabiliza mais de 1000 pessoas que passam 
três refeições por dia.

Benjamim Manhiça, técnico do INGD e gestor do 
centro, destaca que os apoios que chegam regular-
mente contribuem bastante para as vítimas, uma vez 
que perderam quase tudo com as enxurradas.

Praticamente “são pessoas que saíram das suas 
casas sem nada para comer e dependem apenas dos 
produtos que aqui recebemos”, disse. 

apelou aos outros parceiros a aderirem ao movimento so-
lidário em apoio às vítimas das inundações na província 
de Maputo, principalmente no distrito de Boane, que foi o 
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Reinildo Mandava pára por seis meses
Problemas para Chiquinho 

Conde, seleccionador nacio-
nal de futebol. Problemas 
para Diego Simeone, treina-

dor do Atlético Madrid. Terminou a 
época para Reinildo Mandava, jo-
gador que actua no Atlético Madrid. 
Mandava saiu gravemente lesiona-
do do dérbi entre o Atlético Madrid 
e Real, sábado, sendo que os exa-
mes efectuados apontam para uma 
ruptura do ligamento cruzado no 
joelho direito, que o vai afastar dos 
relvados nos próximos seis meses.

O lateral protegia uma bola na linha de fundo quan-
do, aos 23 minutos, no apoio, o joelho deu uma “guinada 
feia”, que o obrigou a deixar, alguns minutos depois, o 
campo numa maca.

Diego Pablo Simeone declarou, após o empate a uma 
bola no dérbi de Madrid, que Reinildo Mandava “começa 
a recuperar-se a partir de amanhã. Vamos sentir falta dele 
por sua personalidade, sua humildade, seu sorriso diário 
e seu frescor. Desejamos-lhe uma óptima recuperação. 
Estaremos próximos. Tenho a certeza de que ele voltará 
ainda mais forte”, frisou Simeone.

Já o Atlético Madrid escreveu, na sua página oficial, a 

Reinildo tornou-se nuclear no Atlético

LATERAL LESIONOU-SE NO DERBY

O esquerdino não será 
igualmente opção para o 

seleccionador nacional, Chiqui-
nho Conde, para os duelos com 
o Benin a 24 de Setembro no Es-
tádio do Zimpeto, e Ruanda, a 4 
do mesmo mês em Kigali.
seguinte mensagem: “Boa sorte, rapaz. Esperamos por si 
em breve”.

Com a lesão, Mandava vai falhar, em Março, o duplo 
confronto dos Mambas com o Senegal, jogos agendados 
para os dias 24 e 28 de Março.

O esquerdino não será igualmente opção para o se-
leccionador nacional, Chiquinho Conde, para os duelos 
com o Benin a 24 de Setembro no Estádio do Zimpeto, e 
Ruanda, a 4 do mesmo mês em Kigali.

Nesta temporada, o internacional moçambicano con-

tabiliza 33 jogos ao serviço do Atlético Madrid. Feitas as 
contas, Mandava vai desfalcar a sua equipa nos seguintes 
jogos: Atlético Madrid vs Sevilha, Girona vs Atlético Ma-
drid, Atlético Madrid vs Valencia, Atlético Madrid vs Real 
Bétis, Rayo Vallecano vs Atlético Madrid, Atlético Madrid 
vs Almería, Barcelona vs Atlético Madrid, Atlético Madrid 
vs Maiorca, Real Valladolid vs Atlético Madrid, Atlético Ma-
drid vs Cádiz, Elche vs Atlético Madrid, Atlético Madrid vs 
Osasuna, Espanyol vs Atlético Madrid, Atlético Madrid vs 
Real Sociedad e Villarreal vs Atlético Madrid. O País
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

ALVOS

Cenário num dos centros de acolhimento 
das  vítimas das cheias em Boane!
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para os problemas com que se confrontava. Pôde, 
por exemplo, vender as suas obras, graças ao fac-
to de ter algum domínio das novas tecnologias 
de informação e comunicação, uma qualidade de 

que, nas suas palavras, poucos artis-
tas moçambicanos se podem gabar.

 À semelhança dos outros artistas, 
as perspectivas de Pinto Zulo para o 
ano 2023 são as maiores possíveis, 
visto que, na época da pandemia, 
os artistas tiveram tempo suficiente 
para produzir mais, até porque esta 
era a única forma de expressarem 
sentimentos que tinham.

  “As coisas voltaram ao normal 
e as lojas de venda de materiais de 
arte, as galerias e centros culturais 
que estavam encerrados voltaram a 
abrir”, acrescentou.

  Independentemente de tudo 
que tenha acontecido naqueles 
tempos tenebrosos, há uma lição 
que fica para sempre: “a pandemia 
veio mostrar ao mundo que nin-
guém é superior ao outro. Todos 
somos seres humanos e criaturas 
de Deus. Rico, pobre, preto, bran-
co ou amarelo, independentemen-
te da raça ou religião, somos todos 
iguais. Todas as pessoas e todos os 
povos pertencem à mesma família: à 
Humanidade. É preciso ter mais em-
patia com as pessoas, é importante 
adaptarmo-nos a tudo nesta vida, 
devemos ter mais cuidado com a hi-
giene pessoal”, finalizou.

“Fomos do desespero à reinvenção”
O amargo período do auge da 

pandemia da Covid-19, entre 
2020 e três terços de 2021, foi 
de profunda sonolência na arte. 

Com os palcos, galerias e outros espaços 
de exibição da arte encerrados, os artistas 
quase que mergulharam numa depressão 
sem precedentes. Mas houve quem se su-
perasse, aproveitando este momento de 
fragilidade para se reinventar. É o caso do 
artista plástico Pinto Zulo, nosso entrevis-
tado desta edição.

Pinto Zulo guarda boas memórias do perío-
do da Covid-19, o que pode parecer estranho, já 
que a pandemia paralisou diversos sectores de 
actividades, incluindo a cultura. O artista plásti-
co até reconhece que, com as dificuldades que 
a classe enfrentou, chegou a ficar “desesperado” 
e “em apuros”, mas rapidamente deu a volta por 
cima.

 “Como as coisas não podiam parar, tivemos 
que nos adaptar à nova realidade, ou seja, tive-
mos de nos reinventar. Cada artista teve que ar-
ranjar formas ou meios de continuar a produzir, 
mesmo sendo a meio gás. Primeiro, porque as 
lojas de venda de materiais de arte, as galerias 
e centros culturais estavam encerrados, pratica-
mente não havia meio para ``nada´´ por um lado. 
Por outro lado, havia condicionantes para a ven-
da das próprias obras de arte, pois o potencial 
comprador de obras de arte – turista estrangeiro 
– teve de voltar à sua terra de origem devido à 

situação da pandemia”, referiu.
  Particularmente, Zulo diz ter aproveitado esse 

período de “reclusão” para aperfeiçoar as técnicas 
artísticas, descobrir-se mais e arranjar soluções 

PINTO ZULO E A REVIRAVOLTA NA PANDEMIA

Texto: Albino MahumanaD&F

Pinto Zulo, artista plástico

Uma das tantas obras de Zulo
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INTERNACIONAL
Já há acusados em conexão 
com assalto ao quartel

Delfim Neves foi ilibado pelo Minis-
tério Público e, numa conferência de 
imprensa sobre o assunto, disse que, 
em momento algum neste primeiro 
relatório se fala de golpe de Estado.

Delfim Neves, que exerceu funções 
de Presidente da Assembleia Nacional, 
referiu que aguarda outro desenvolvi-
mento sobre este caso.

"Todas as investigações feitas pelos 
peritos e técnicos qualificados para o 

O Ministério Público 
de São Tomé e Prín-
cipe divulgou, no 
prazo estabelecido, 

três meses, o relatório sobre os 
acontecimentos de 25 de No-
vembro do ano passado, data 
em que ocorreu um assalto ao 
quartel militar. O documento 
refere que nove militares e um 
civil foram constituídos argui-
dos.

efeito, o que resta é o chamado 'assal-
to ao quartel", disse ainda.

De recordar que o Ministério Públi-
co ilibou do processo alguns cidadãos, 
por insuficiência de indícios no caso. 
O Presidente da República, Carlos Vila 
Nova, também se pronunciou sobre 
este relatório do MP.

"Agora é preciso prosseguir. As coi-
sas seguem o seu curso normal, até ao 
esclarecimento cabal da situação", sa-
lientou o chefe de Estado de São Tomé 
e Príncipe.

De salientar que foram constituí-
dos 10 arguidos, sendo nove militares 
e um civil que são acusados, segundo 
o Ministério Público, pela prática, em 
co-autoria e concurso efectivo, de um 
crime de alteração violenta do Estado 
de Direito, na forma qualificada.

Para além disso, são acusados de 
crimes de homicídio qualificado na 
forma tentada, um crime de ofensas 
corporais com dolo de perigo, um 
crime de sequestro agravado e ainda 
um crime de detenção e uso de armas 
proibidas. RFI

Desculpa, papá  
Guebuza!

O love na missa das 
terças-feiras 

Como assim, Sr. 
governador?

Garganta vem por meio desta pedir 
desculpas ao papá   Guebuza, porque 
durante 10 anos tentou nos incutir a 
auto-estima nas nossas cabeças, nas 
quais afirmou que estava alojada a 
nossa pobreza. Ora bem, por que é que 
Garganta vem com esses papinhos? Há 
um brasileiro que é coach, aqueles que 
ensinam os outros aquilo que sabem, 
mas têm medo de fazer. Chama-se Jome 
Wendell Carvalho. Ao dar a sua aula foi 
ao extremo de forma a tocar o fundo 
do consciente dos seus alunos, dizendo 
qualquer coisa como “em Moçambique 
bebemos água com animais”. Prontos, 
alguns moçambicanos foram às suas 
páginas cobrar satisfações, tanto 
que o indivíduo que ignora que os 
problemas que Moçambique têm 
o Brasil também os tem, o que faz 
dele um autêntico ignorante, acabou 
dando algumas justificativas do tipo 

Em breve, poderemos ver um casal 
de "pombinhos" ministros a entrar 
de mãos dadas para a sessão das 
terças-feiras, ou, no mínimo, vão-se 
piscar olhos de paixão e love ao invés 
de discutirem assuntos do Governo, 

Caro governador da província 
de Nampula! Não sabe Excia. que 
nenhuma instituição do Estado 
paga os seus próprios salários? Não 
sabe o senhor que os salários dos 
funcionários do Estado são pagos 
centralmente? Nunca ouviu falar 
de SISTAFE? Como exige que uma 
directora distrital pague os salários 
dos seus colegas? Tá correcto assim? 
Como estará a senhorita ao ver na 

“eu ajudo Moçambique e blá blá blá”, 
mas o problema está justamente aí. 
O nosso hábito de vender a pobreza é 
assombroso. Como país, temos tanta 
coisa boa para vender: as praias, a 
marrabenta, o pandza, a capulana, os 
recursos minerais e naturais, enfim...
mas estamos a especializar-nos em 
vender pobreza. Virou um negócio 
rentável, em que todos os envolvidos 
ganham, menos o tal pobre. Garganta 
disse uma vez que temos que 
começar a escolher quem nos ajuda, 
porque muitos vêm mesmo para 
tirar dividendos pessoais e sentem-
se no direito de nos humilhar como 
este senhor. Resumindo, auto-estima 
precisa-se aqui na Pátria Amada, 
porque somos nós mesmos que tiramos 
tudo de feio para fora em forma de 
memes, viramos um país de memeiros, 
tudo é meme, infelizmente.  

tudo por conta da relação de namoro 
que dois ministros decidiram tornar 
pública através das redes sociais. 
Eish! se a moda pega! Até o chefe 
deles pode, também, declarar 
amores pela mesma via.

televisão que a Excelência quer a 
sua cabeça, como bem afirmou? 
Como está a senhora perante a sua 
família, amigos e colegas? Por quê 
humilhar o próximo daquela forma? 
Não fica bem, Excia. Há bem pouco 
tempo, uma secretária de Estado 
passou para ex justamente por ter 
humilhado uma subordinada, neste 
caso, uma administradora na zona 
sul do país. Não faça isso, Excia.
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GARGANTA FUNDA
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
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