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Há poucas coisas tão certas 
na vida quanto a morte, mas, 
mesmo assim, não consegui-
mos lidar com ela, sobretudo 
quando atinge figuras que 
prestaram grande serviço a 
Nação, como é o caso do ra-
pper Azagaia, que perdeu a 
vida na última quinta-feira, 
na sequência de um acidente 
doméstico. 

A notícia chegou quase 
como um abalo císmico para 
todos que reconheciam na fi-
gura de Azagaia um verdadei-
ro patriota que colocou o seu 
talento ao serviço da socieda-
de moçambicana. Será esta, 
definitivamente, a faceta pela 
qual o rapper será lembrado 
pela eternidade, a de servidor 
público que, sem nunca ter 
recebido benesses tais como 
ajudas de custos, jamis olvi-
dou o seu país. 

O que diferencia Azagaia 
dos outros não é só o seu as-
sombroso talento, mas tam-
bém o seu elevado sentido 
de patriotismo, o altruísmo e 
perspicácia com que defendia 
os direitos dos moçambicanos 
face a opressão que sofre por 
parte do poder político e de-
nunciava os atropelos ao Es-

ta precisamente a dimensão 
intercontinental que atingiu 
graças às suas rimas e dá-nos 
a certeza de que seu legado 
terá continuidade. 

Tendo em conta este facto, 
não é memos verdade que, 
não estando mais presente 
neste lodo chamado terra, 
Mano Aza segue vivo nos co-
rações de milhares por todo o 
mundo, em especial a juventu-
de. É, por isso mesmo, um gé-
nio imortal e uma das figuras 
que mais projectou o nome de 
Moçambique alé-fronteiras, 
um verdadeiro porta-estan-
darte da cidadania. 

Em vida, e numa das fan-
tásticas entrevistas que deu, 
afirmou com a precisão ha-
bitual que, a partir de certa 
altura, deixou de ser impor-
tante, visto que importantes 
mesmos são as suas obras. 
Efectivamente, é difícil não 
reconhecer aqueles autênti-
cos manifestos de cidadania, 
humanismo e civilização que 
são os álbuns Babalaze e Ku-
baliwa, para além da EP Só 
Dever e vários singles. Que 
saibamos honrá-lo. Hoje e 
sempre!
serodiotouo@gmail.com

tado Democrático de Direito. 
Azagaia, estaremos todos 

lembrados, enfrentou várias 
contrariedades. Tudo foi feito 
ao longo dos anos para silen-
ciar sua voz. Foi ameaçado, 
detido e até aliciado, a ver se 
abandonava o seu propósito. 
Mas ele se manteve firme na 
sua missão, resistindo a todo 
o tipo de pressões. Se não es-
tivesse comprometido com 
a verdade certamente teria 
vergado. 

Essa verticalidade é algo 
raro e tem que ser valoriza-
da numa sociedade em que é 
cada vez mais difícil encontrar 
almas puras. Azagai foi essa 
alma pura na música. Também 
por isso, transcendeu as fron-
teiras do hip-hop, uma cultu-
ra bastante estigmatizada em 
Moçambique. Tornou-se um 
dos maiores nomes da cultu-
ra e da defesa dos direitos hu-
manos em Moçambique e não 
só. 

Seu talento e postura pro-
jectaram-no para voos altos e 
outras latitudes, conquistan-
do o coração de quase toda a 
lusofonia. A forma como está 
a ser homenageado em An-
gola, Portugal e Brasil ates-

Mano Azagaia: génio imortal
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COMPETÊNCIA DA CII ESCANCARA  CASA DE FUTEBOL

Feizal Sidat é apontado pela Comis-
são de Inquérito Independente 
(CII) como o principal responsável 
pelos acontecimentos ocorridos 

na Argélia, à margem da participação 
da Selecção Nacional de Futebol “A” do 
CHAN 2022. É que, de acordo com a CII, o 
braço-de-ferro na capital argelina foi mo-
tivado pelo facto de a FMF ter escondido 
aos jogadores e equipa técnica informa-
ção sobre a premiação da CAF. A CII, lide-
rada por Pedro Sinai Nhatitima, Juiz Con-
selheiro do Tribunal Supremo, considera 
ainda que Sidat faz uma gestão “centra-
lizadora” no organismo reitor do futebol 
nacional, ignorando até documentos nor-
mativos da Federação que ele dirige.  

Afinal, a FMF, ao contrário da informação que ha-
via sido transmitida inicialmente, teve conhecimento 
prévio dos prémios que seriam atribuídos pela Con-
federação Africana de Futebol (CAF) às Selecções Na-
cionais que tomaram parte do CHAN-2022, que de-
correu na Argélia, entre Janeiro e Fevereiro deste ano.

No seu relatório final, a CII tal como referimos que 
era liderado por Pedro Nhatitima, Juiz Conselheiro 
do Tribunal Supremo, e que incluia, entre outras figu-
ras, o presidente do Sindicato de Jogadores (António 
Gravata) e o presidente do Sindicato de Jornalistas 

Desportivos (Adão Matimbe), revela que o regulamento 
do CHAN estabelece, no seu artigo 97.8, que as Federa-
ções Nacionais das 16 equipas qualificadas para a fase 
final do CHAN recebem prémio pela qualificação e pela 

posição final na classificação. 
 Depois do regulamento, que segundo aponta a CII 

foi divulgado antes do arranque do CHAN, a CAF ainda 
publicou, no seu website, a 27 de Janeiro, que premiar-
-ia o vencedor do CHAN em USD 2000.000, o finalista 
vencido em USD 800.000, e para as quatro equipas 
apuradas para os quartos de finais em USD 400.000, 
enquanto que as equipas classificadas em segundo lu-
gar caberia para cada UDS 300.000 e as selecções apu-
radas para fase de grupos em USD 200.000 cada.

Diante destes factos, a CII não tem dúvidas de que 
a FMF omitiu informação. “A FMF não publicitou e não 
deu a conhecer a Selecção Nacional os regulamentos 
do CHAN Argélia 2022”, lê-se no relatório. No entender 
da CII, a sonegação da informação sobre as premiações 
é um dos factores que terá propiciado a ocorrência dos 
acontecimentos entre os atletas da Selecção Nacional 
de Futebol “A” e a FMF.

Gestão aproximada à do Napoleão Bonaparte

Na origem da confusão de Argel terá estado tam-
bém a omissão da Tabela de Premiação da FMF quanto 
à premiação dos jogadores da selecção “A” nas fases fi-
nais do CAN, CHAN e COSAFA. Por outro lado, a referida 
tabela foi elaborada, segundo apurou a equipa da CII, 
pela Direcção Executiva da FMF, contrariando o dispos-
to na alínea a) do artigo 28º dos Estatutos da FMF, que 
estabelece que compete à Assembleia-Geral adoptar 
ou modificar os estatutos e o regulamento de aplica-
ção dos estatutos. 

De resto, a CII entende que Feizal Sidat está a fazer 
uma “gestão centralizadora” da FMF, decorrente da fra-
gilidade e não aplicação rigorosa dos regulamentos 
vigentes, o que resulta no enfraquecimento do papel 
e da acção dos outros membros da Direcção Executi-
va da FMF na gestão desta. “A fragilidade dos instru-
mentos normativos e a sua deficiente observância faz 
com que o processo de tomada de decisão, em grande 
medida, centre-se na figura do presidente da FMF, em 

Dossiers & FactosD&F

Feizal Sidat dirige mal e privatiza FMF

Feizal Sidat, presidente da FMF

Chiquinho Conde, seleccionador nacional

• Chiquinho Conde também não é flôr que se cheire
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detrimento das decisões colegiais e das atribuições de 
outros órgãos estatutários, esvaziando assim a opera-
cionalidade funcional do órgão no seu todo”, constata 
a CII.

Para comprovar esta tese, o relatório refere que aca-
bou por ser o próprio Sidat a decidir fixar em 100 mil 
meticais (75% da FMF e 25% da SED) o valor da pre-
miação pela passagem aos quartos-de-final, invalidan-
do dois anúncios anteriormente feitos pelo secretário-
-geral e pelo chefe da delegação.

É normal partilhar prémios com jogadores

Relactivamente à obrigatoriedade ou não de a FMF 
partilhar os prémios amealhados nas competições in-
ternacionais com os atletas, a CII socorre-se da expe-
riência de outros países e em função da sua análise, 
conclui que “a prática internacional demonstra que 
as federações nacionais, quando recebem prémios 
das organizações desportivas internacionais, mesmo 
quando as selecções nacionais recebem prémios indi-
viduais, sob o escopo da razoabilidade e bom senso, 
partilham o prémio com os integrantes das selecções 
nacionais, em reconhecimento ao seu papel prepon-
derante na conquista do prémio”.

Reprimenda a Chiquinho Conde

Nem Chiquinho Conde escapa à reprimenda da CII. 
O grupo de trabalho responsabiliza o seleccionador 
nacional pela presença na equipa técnica de Eduardo 
Jumisse, que não têm habilitações exigidas para de-
sempenhar as funções de treinador adjunto principal 
da Selecção Nacional, com o título de Assistente do 
Selecionador Nacional de Futebol. Neste capítulo, as 
culpas, de acordo com o relatório, são partilhadas com 
Feizal Sidat, em virtude de trabalhar com pessoas sem 
vínculo com a FMF.

Refira-se que, como já era público, o salário de Ju-
misse é canalizado na conta de Chiquinho Conde, que 
depois transfere-o para o seu “homem de confiança”, 
o que gera potencial para o crime de fuga ao fisco. 

“Não se sabe se aqueles que auferem salários através 
de terceiros declaram os seus rendimentos à Fazenda”, 
pontua o relatório, acrescentando que a dúvida é ex-
tensiva aos prémios recebidos por todos integrantes 
da selecção.

A Comissão aponta ainda uma relação “tensa” en-
tre Conde e Martinho Mukana “Paito”, vice-presidente 
para as Selecções Nacionais. A relação é tão má que, 
de acordo com a CII, Chiquinho Conde chegou a proi-
bir de forma humilhante Paito de aceder aos espaços 
onde estivesse a selecção, incluindo o autocarro.

A falta de clarificação da ordem hierárquica entre 
Jumisse e Agusto Matine (selecionador-adjunto con-
tratado pela FMF), também é “condenada” pela CII.

Jogadores suspensos são ilibados pela CII

Tidos como líderes da “rebelião” dos jogadores na 
Argélia, os capitães da Selecção Nacional, Isac de Car-
valho, Stélio Ernesto (Telinho), Francisco Muchanga 
(Chico) e Saquile Nangy, foram suspensos preventi-
vamente pela FMF assim que o combinado nacional 
voltou de Argel, depois do CHAN. A mesma medida 
foi aplicada à Jumisse, assistente técnico de Chiquinho 
Conde.

Entretanto, o relatório da CII criada pela Secretaria 
de Estado de Desporto (SED) para averiguar os factos 
praticamente “iliba” os avançados Isac e Telinho, assim 
como o defesa central Chico. Em sentido inverso, apon-
ta claras responsabilidades à Shaquile, por estimular a 
“rebeldia” dos jogadores, especialmente a recusa de 
desocupar o hotel onde se encontravam hospedados.

“Os Atletas da Selecção Nacional de Futebol “A”, es-
timulados pelo jogador e um dos capitães Shaquile 
Conceição Nangy, condicionaram a sua saída do hotel 
mediante a assinatura do termo de compromisso de 
negociar em Maputo, a proposta de pagamento de 
60% do prémio da CAF a favor dos integrantes das Se-
lecção Nacional”, refere o documento.

“Eu não saio do hotel sem garantias”, terá dito Sha-
quile, influenciando os restantes companheiros a não 
cederem à pressão que lhes era movida pelos repre-

sentantes da FMF. Efectivamente, os jogadores só acei-
taram abandonar o local quase quatro horas depois do 
previsto, depois de assinado um termo de compromis-
so no qual o chefe da delegação assumia que, chegado 
à Maputo, iria negociar a possibilidade de os Mambas 
receberem 60% do prémio da CAF.

Refira-se que o documento, cujo modelo e con-
teúdo foram propostos por Jumisse, acabaria por ser 
considerado juridicamente inválido pela FMF, alegada-
mente por ter sido rubricado sob coação, entre outras 
alegações.

À Isac, Telinho e Chico, o relatório não aponta ne-
nhuma acção específica nos episódios de Argel. Certo, 
porém, é que a Comissão considera “condenáveis” as 
atitudes dos jogadores da selecção nacional, uma vez 
que “contrastam com as regras de conduta no seio de 
uma Selecção Nacional, tendo em conta que a activi-
dade desportiva é desenvolvida em observância ao 
respeito pela integridade dos intervenientes, honesti-
dade, lealdade, fair Play, disciplina e civismo”.

Estado chamado a “apertar” as federações 
desportivas 

O relatório final da CII interceptada pelo Dossiers & 
Factos traz recomendações. Uma das mais importantes 
é a que sugere ao Estado para que condicione o de-
sembolso de fundos às federações mediante a presta-
ção de contas. Igualmente, a CII recomenda a opera-
cionalização do Plenário de Justiça Desportiva como a 
mais alta instância de resolução de litígios resultantes 
das actividades desportivas.

No plano específico, a Comissão diz haver necessi-
dade de uma “revisão aos estatutos da FMF, no sentido 
de clarificar a actuação dos vice-presidentes para as 
áreas da Alta Competição e das Selecções Nacionais”.

A questão das premiações também merece especial 
destaque, com a CII a recomendar que “o início das ac-
tividades das selecções nacionais seja condicionado à 
aprovação do regimento interno das selecções, deven-
do mesmo conter normas relativas a conduta, estágio 
pré-competitivo, premiação, disciplina, entre outros”.

Mambas alcançaram os quartos, mas a polémica ofuscou o feito
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RELATIVO AO ESCÂNDALO DO MINISTÉRIO DOS COMBATENTES

A máquina da Administração da 
Justiça em Moçambique é len-
ta no tratamento de processos, 
factor que desacredita o sector 

e prejudica pessoas envolvidas sem cul-
pa em supostos crimes.  Por outro lado, 
esta morosidade processual beneficia so-
bremaneira a indivíduos que cometeram 
crimes e que tenham  sido investigados e 
acusados formalmente, mas por gozarem 
de presunção de inocência, enquanto não 
forem julgados para a sua condenação, 
acabam sendo colocados para cargos de 
chefia muita das vezes em instituições e 
lugares sensíveis e apetecíveis para a prá-
tica de novos escândalos. Um dos exem-
plos deste tipo de situações podemos 
encontrar no caso do desvio de fundos 
destinados aos Fundo de Paz e Reconci-
liação Nacional adstrito ao Ministério dos 
Combatentes (MICO). 

O caso que trazemos como exemplo dos prejuízos 
causados pela morosidade na tramitação de processos-
-crime teve os primeiros episódios a ocorrerem no ano 
de 2013, e que constam do processo nº 27/GCCC/28-IP, 
que culminou com acusação a cerca de três dezenas 
de arguidos, na sua maioria funcionários do MICO, com 
destaque para as figuras do ex-ministro do pelouro, Eu-
sébio Lambo, seu secretário permanente, Lino Hama, 
o chefe do departamento da UGEA, à data dos factos, 
Albino Mocha, assim como a então chefe do departa-
mento de Planificação e Cooperação, Aissa Aiúba, só 
para citar alguns exemplos. 

A estes e outros 25, totalizando 29 arguidos, o Mi-
nistério Público (MP) deduziu acusações pela suposta 

prática de diferentes tipos legais de crimes, com maior 
destaque para os crimes de peculato e falsificação de 
documentos, entre outros. 

Segulndo a acusação deduzida pelo MP e submeti-
da ao Tribunal Judicial da Cidade de Maputo para os 
passos subsequentes, os arguidos terão supostamente 
se beneficiado ou facilitado a retirada ilicitamente de 
centenas de milhões de meticais, prejudicando, deste 
modo, o decurso normal de um projecto do Estado 
moçambicano que visava criar melhores condições de 
vida para os combatentes. 

Há envolvimento de empresas privadas

De acordo com a acusação deduzida pelo MP, no 
processo que temos vindo a citar, para a consumação 
dos crimes, os arguidos, na sua maioria funcionários do 
MICO, contaram com a colaboração de diferentes em-
presas privadas, que terão exercido papel fundamental 
para os supostos desvios de fundos. 

Segundo deduz a acusação, tais empresas terão sido 
contratadas fora das normas estabelecidas por lei, su-
postamente para fornecerem uniformes para os com-
batentes, bem como para construção de casas para o 
mesmo grupo em diferentes províncias do país,  e ain-
da para o fornecimento de bens e serviços. 

Na verdade, da acusação pode-se extrair vários no-
mes de empresas, mas o MP incide o seu 

foco acusatório em apenas cinco que se supõe que te-
nham sido contratadas em processos conduzidos por 
estes dirigentes. 

Prejuízos resultantes da demora processual

Fontes do Dossies & Factos, ligadas ao MP, explica-
ram que a condução deste processo pode estar demo-
rada devido a alegadas intervenções do poder político, 
assim como de agentes económicos que não estão 
interessados em ver o processo julgado. Aliás, dizem 
as mesmas fontes que, para além dos arguidos arrola-
dos e acusados neste extenso processo, existem outros 
tantos generais, na sua maioria na reserva, que se be-
neficiaram criminalmente deste mesmo Fundo da Paz, 
mas que não são parte do processo. 

Para as nossas fontes, caso o processo siga para o 
julgamento, mais casos podem ainda ser despoleta-
dos. Outrossim,  existem arguidos no processo que, 
segundo a acusação, podem vir a ser condenados a pe-
nas de prisão maior. Alguns desses arguidos com com-
padrio de elites políticas, sendo que algumas delas se 
beneficiaram do Fundo da Paz, fizeram questão de os 
transferir deste Ministério para outros, onde voltaram a 
ser confiados a cargos de direcção e chefia em sectores 
estratégicos. 

O leitor pode acompanhar os desenvolvimentos de-
talhados nas próximas edições do Dossiers & Factos. 

 Texto: Mudumela MacassaneD&F

Donos do poder  “adormecem”
processo em Tribunal 

Eusébio Lambo, ex-ministro dos combatentes

Fundo da Paz foi instituido para beneficiar 
combatentes

Aissa Aiúba

Para as nossas fontes, caso o pro-
cesso siga para o julgamento, mais 

casos podem ainda ser despoletados. 
Outrossim,  existem arguidos no pro-
cesso que, segundo a acusação, podem 
vir a ser condenados a penas de prisão 
maior.
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NA SUA SEGUNDA PASSAGEM POR MOÇAMBIQUE

O  ciclone Freddy voltou a atingir 
Moçambique, desta feita a zona 
centro, no domingo, causando 
vários estragos, incluindo mor-

tes. No geral, estima-se que terão sido 
afectadas mais de 170 mil pessoas.

De acordo com o portal VOA, as comunicações e 
o fornecimento de electricidade na área da tempes-
tade estiveram cortados, de modo que a extensão 
dos danos e o número de vítimas não estão claros.

No entanto, a empresa Electricidade de Moçam-
bique informou que até ao meio da tarde a energia 
eléctria foi restabelecida na maioria das zonas, com 
excepção de Milange, Lugela, Maganja da Costa, 
Namanjavira e partes da cidade de Mocuba.

"O vento estava muito forte durante a noite... Há 
muita destruição, árvores caídas, telhados arranca-
dos", disse o chefe de advocacia, comunicações e 
parcerias do UNICEF para Moçambique, Guy Taylor, 
à Reuters por telefone via satélite de Quelimane.

Ele ainda não tinha informações sobre vítimas ou 
número de deslocados.

O órgão que temos vindo a citar relata também 
que, depois de girar por 35 dias, é provável que Fre-
ddy tenha quebrado o recorde do ciclone tropical 
mais duradouro, com o recorde anterior de um fu-
racão de 31 dias em 1994, de acordo com a Organi-
zação Meteorológica Mundial.

Ele também estabeleceu um recorde para a 
maior energia de ciclone acumulada, uma medi-
da da força da tempestade ao longo do tempo, de 

qualquer tempestade do hemisfério sul na história, 
de acordo com a Administração Nacional Oceânica 
e Atmosférica dos EUA.

A mudança climática está a tornar os furacões 
mais fortes, dizem os cientistas. Os oceanos absor-

vem grande parte do calor das emissões de gases 
de efeito estufa e, quando a água do mar quen-
te evapora, a sua energia térmica é transferida 
para a atmosfera, alimentando tempestades mais 
destrutivas.

Texto: Dossiers & Factos D&F

Freddy devasta Quelimane

Quelimana está devastada

Várias infraestruturas ficaram destruídas
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Um dia, um colega dizia-me que as 
coisas mais lindas nem sempre são con-
seguidas através de grandes batalhas, mas 
sim de pequenas lutas que vamos travan-
do a cada dia. Ao pensar nesse raciocí-
nio, me faz imaginar em como as coisas 
da vida ganham prazer quando consegui-
mos realizá-las e poder sentir o prazer de 
sermos vencedores.

 Quando costumo caminhar, rumo aos 
meus destinos diários, frequentemente, 
quando os semáforos ficam verdes (fe-
cham/abrem para os carros), costumo 
encontrar-me no meio de muita gente 
que espera o sinal vermelho para seguir 
os seus caminhos.

Ansiosos, contando os segundos para 
serem liberados daquela espera, muitos 
aproveitam o momento para reflectir, in-
dagar, perder-se no medo, fazer as coisas 
darem certo, imaginar um dia melhor, 
imaginar um futuro risonho, imaginar o 
fim do seu sofrimento. Mas, quando eu 
paro com as pessoas, não penso em nada 
disso: penso no quanto nós humanos não 
aproveitamos pequenos momentos para 
nos conhecermos e trocarmos ideias no 
fechar do semáforo, penso no elevado 
número de pessoas que sonham e carre-
gam consigo diariamente desejos em seus 
peitos: ainda que não os consigam reali-
zar. Mas nem sempre poderemos trocar 
contactos no fechar do semáforo, porque 
cada um leva consigo léguas de preo-
cupações que não lhe dão espaço para 
pensar em mais nada senão em ter um 
dia melhor. Mas nunca desperdices um 
novo contacto, um novo companheiro de 
guerra, que com ele partilhas jornadas e 
desenhas novas missões, afinal de con-
tas, as batalhas nem sempre são vencidas 
sozinho.

A vida, às vezes, desafia-nos de forma 
mais “cruel” e deixa-nos enfraquecidos 
mentalmente e na alma, fazendo de nós 
simples vácuos de incertezas e ratos do 
esgoto que esperam que alguém deixe 
cair algum grão de comida para poder 

matar a fome. Mas o significado disso 
tudo é que nada vem do fácil, não pode-
mos crescer esperando receber “rebuça-
dos” todos os dias dos outros. Temos é 
que fazer as coisas darem certo, desenhar 
o mapa que esconde o nosso tesouro e, se 
for possível, mergulhar no sonho de fazer 
coisas diferentes que ninguém mais so-
nha em fazer (inovação).

Não podes ser para toda a vida um 
prisioneiro do desgosto, do medo, das lá-
grimas, de tristezas por não conseguires 
o que pretendes. Tens que te identificar 
com sucessos, batalhas ganhas, ainda que 
tenhas perdido muito sangue no decorrer 
delas.

A verdade é uma: é através de sacrifí-
cios que descobrimos os verdadeiros lu-
tadores e arquitetos de seus sonhos, pois 
a vida tem mais gosto quando somos de-
safiados a fazer mais, porque as vitórias 
mais saborosas, são as ganhas depois de 
uma batalha derradeira. Mas no meio de 
tanta luta, às vezes, o chão parece muito 
pegajoso que não nos deixa levantar. Faz 
como se nos quisesse ver derrotados, es-
magados, esquecidos enquanto cheira-
mos a poeira da derrota.

Se você sente em ti um vazio consu-
mindo a tua capacidade de pensar, a ca-
pacidade de fazer genialidades, inverte 
o cenário, abre os olhos com vontade de 
enxergar mais, olha para o futuro como 
se fosse hoje, e imagina-te no que queres 
ser daqui a algum tempo. Mas saiba que 
nesse processo, terás de descobrir o ani-
mal sonhador que escondes por detrás 
desse teu semblante enfraquecido pelas 
derrotas.

A certeza é uma: não luta contra o que 
tu és senão vais perder. Se és um jovem 
quieto, sê quieto, mas não nega as opor-
tunidades de conviver com as pessoas. 
Se és extrovertido, sê sabendo definir os 
limites do teu sorriso. Se és arrogante, 
então deves aprender que o sucesso nem 
sempre se conquista sozinho, mas sim 
junto dos outros que com eles atravessa-

mos diariamente a corrente da esperança 
por um mundo melhor.

É preciso renascer. Quando falo em re-
nascer, falo no sentido de pensares mais 
na tua capacidade de nunca perder o foco 
nas coisas que tu queres. Para isso, tens 
que estar disposto a morrer para defender 
as tuas ideias, os teus ideais, aquilo que tu 
acreditas, porque nisso verás os resulta-
dos da tua persistência. Verás que não há 
mais ninguém que te pode tirar o troféu. 
Verás que há uma luz clareando o teu dia.

Não te alegres pela luz no fundo do tú-
nel, porque pode ser um comboio vindo a 
alta velocidade na tua direcção para te li-
mitar de sonhar. Tens é que te alegrar por 
poder atravessar a escuridão do túnel até 
encontrares a gota de felicidade que te es-
pera do lado de fora. Tu és capaz de fazer 
isso. És capaz de sonhar mais alto e rea-
lizar teus planos que sempre os escondes 
na gaveta e achá-los fúteis.

Às vezes, sentir-te-ás sozinho, e quan-
do acordares, não verás nada mais do que 
paredes rodeando-te no teu quarto, e isso 
vai-te quebrar aos poucos e sentirás como 
se a solidão te impedisse de voar mais 
alto. Mas, quando se decide lutar para 
alcançar o sucesso pretendido, há cami-
nhos que sempre terás de cruzar, como a 
solidão. Há sempre um momento em que 
te sentirás sozinho, sem forças, derrota-
do, esquecido, enfraquecido, mas no fim 
acabarás percebendo que há muita gente 
que te rodeia e vê em si um vencedor, um 
batalhador incansável, um “decorador” 
que ornamenta o seu próprio sucesso.

Não deixa que o chão seja pegajoso de-
mais, capaz de te fazer afundar, não dei-
xes que a lama prenda os teus sonhos e te 
faça adiar a glória, o sucesso, o grito de 
felicidade, os momentos de lazer e a pros-
peridade dos teus negócios. Então, senta e 
reflecte no teu próximo passo, reflecte no 
que te faz falta, e mais do que tudo, em-
brulha o medo que sufoca os teus planos 
e esteja preparado para o próximo futuro: 
o teu sucesso!

A essência é para manter

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson



SEGUNDA-FEIRA13 de Março de 20238 DOSSIERS & FACTOSOPINIÃO

 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 a descoberta 
da verdade, embora algumas se construam 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 
provem 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 cida-
dania e de bem-estar e a perda dos valores cul-
turais conservadores possa contribuir para este 
desiderato. Todavia, na cadeia do conformis-
mo da construção da mentira para a salvaguar-
da do bem-estar de uma determinada classe no 
nosso quotidiano africano encontramos as oito 
narrativas sectoriais, políticas, individuais, cul-
turais, escolares, económicas, científicas e reli-
giosas (a religiosa é um dos piores modelos de 
mentira). De que forma os tipos de mentira se 
resumem? Baseado na minha análise e pesqui-
sa, prefiro formá-los segundo a sua natureza: 
Mentira liberal, mentira democrática, mentira 
motivadora, mentira paternalista, mentira téc-
nica, mentira carismática, mentira académica 
e, por fim, a mentira especializada! A última é 
a mais emblemática 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 manipulações, 
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 estabe-
lecimento hoteleiro junto à praia, do qual já foi 
sócio. No local, encontra a proprietária, sua 
ex-sócia, que não imaginava que este edil ha-
via mentido ao cônsul sobre ainda ser parte do 
consórcio daquele estabelecimento. O edil afir-
mou ao alto comissário do Japão que o com-
plexo ainda era dele e que detinha títulos na 
sociedade, porém, chegados lá, em uma con-
versa informal, a actual proprietária do com-
plexo 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 “entorno do caldo" 
trouxe os motivos e razões que ditaram a rees-
truturação 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 seus fracassos e pretendia construir uma 
determinada aparência e criar uma posição 
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 levem uma 
pessoa a reflectir sobre determinado assunto e 
tomar sua decisão de modo consciente e ali-
nhado com suas crenças, valores e objectivos 
chamo atenção para a necessidade de deixar 
que a pessoa faça uma análise liberal 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 loucura considerar a possibilidade de 

um teste para o emprego legítimo da mentira 
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 sociedade 
que deforma o sentido de justiça social e igual-
dade de género.

Porque é através de mentiras que nações 
vendem ou semeiam desgraças a outras nações, 
vendem guerras e semeiam mortes, corrom-
pem os mais frágeis e aliciam os mais fortes. 
Em um jogo de quem mente melhor, vive me-
lhor e finalmente prospera melhor.  A mentira 
foi usada para justificar uma crueldade e fazer 
prevalecer o desejo de vários tiranos em pleno 
século XXI. Depois da história nos mostrar ve-
zes 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 re-
voltas. Fazendo com que na sociedade em que 
a mentira é inserida, o povo possa crer em pro-
messas de melhorias de vida como forma de o 
colonizar na base de 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 escraviza-
dor dos supostos homens livres, ela continua 
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 como estratégia
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Como chorar-te Edson da Luz: Mano Azagaia, 
1985-2023.

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

Seu legado como activista social e de 
casos nobres, fica registado e numa al-
tura em que já se pode ver alguns resul-
tados do seu ensinamento. De si, trago 
a recente visita do presidente do CMC 
de Maputo aos bairros da cidade de 
Maputo, afectados pelos estragos do ci-
clone Freddy. Rebusco, a coragem e va-
lentia daquela cidadã que sem rodeios 
disse e volto a repetir “a ntyiro wa wena 
yi matximba” ou seja, o seu trabalho 
iguala-se a asneira ou merda. Outro ce-
nário não menos importante relaciona-
-se com um vídeo posto em circulação 
em que duas cidadãs, e no que parece, 
numa das reuniões de um partido po-
lítico, exteriorizam o que lhes anda na 
alma. Naquele partido, caracterizado 
pela “disciplina partidária”, foi notável 
que sem cometer nenhum tipo de in-
disciplina, estas colocaram a boca no 
trombone por conta de dois cenários 
que constituem actualidade, 1, a situa-
ção da TSU, preocupação que afecta os 
professores e 2, a famosa abordagem 
de 3 refeições a que os moçambicanos 
têm direito, segundo o ministro da 
agricultura.

Celso Correia, recentemente e fora 
do nosso país, foi corajoso ao afirmar 
que famílias moçambicanas, no âmbito 
da segurança alimentar, passam 3 refei-
ções diárias e que “baboseira”. Os mo-
çambicanos aguardam pacientemente 
por um tal relatório a ser apresentado 
e que segundo ele, poderá ser funda-
mental como prova desta absurda afir-
mação. O refutar desta mulher perante 
tamanha e dolosa mentira do ministro 
naquela reunião do partido, criou uma 
série de reacções favoráveis, havendo 
grupos que apelidam isto de “uma nova 
era e de revolução naquele partido”.

Ainda sobre a revolução naquele 
partido, uma outra cidadã, apresentan-
do-se como professora, também desbo-
binou a sua língua para dizer que este 
partido, hoje, tem coragem de convo-

car professores para aquelas famosas e 
estratégicas mobilizações para o voto. 
A dona da voz naquela reunião, vee-
mentemente, criticou o sistema pelo 
desprezo e falta de consideração para 
com aquela classe profissional. Esta 
lembrou, por exemplo, que o chefe do 
partido e na qualidade de chefe de es-
tado, terá mandado a este grupo pro-
fissional que parasse de reclamar e que 
fossem beber água. A articulista, faz 
ligação lógica da importância do po-
der do voto do cidadão e as manobras 
dilatórias que em períodos de campa-
nha ou escrutínio eleitoral os políticos 
fazem. Estas duas situações, aconteci-
das dentro do partido no poder, vem de 
alguma forma contrariar aquele grupo 
maioritário e particularmente compos-
to por jovens e mulheres, parte de or-
ganizações sociais do partido. Há uma 
tendência de fazer com que pensemos 
num partido estilo Jesus Cristo. Um 
partido que não comete erros, partido 
de brilhantes na sua forma de gestão da 
coisa pública um partido grande e per-
fumado a flor para a sociedade moçam-
bicana. Azagaia, você, nunca aceitou 
isso, nós aprendemos de você que não 
podemos ser cobardes e a única forma 
de se isentar desta maléfica e desquali-
ficada característica é ser íntegro. Vi-
mos isso em toda a sua trajectória mu-
sical. Até porque o estilo de música que 
você definiu como sua marca, amantes 
deviam ser jovens, mas o ReP conse-
guiu invadir até aos mais velhos, pois, 
interessa não só a combinação rítmica, 
mas aquela voz embriagada que tinha 
o papel de acordar os moçambicanos 
para uma sociedade justa.

Quando o mano canta povo no po-
der, provavelmente, não fomos tão astu-
tos na análise do que é ser ou ter o povo 
no poder, mas hoje podemos sentir que 
pouco a pouco este povo quer almejar 
o poder e para isso, não bastará apenas 
o uso das armas bélicas. O seu ensina-

mento em nós desperta a necessidade 
de um questionamento quotidiano so-
bre o nosso papel como cidadãos. A re-
flexão em todas as suas músicas levanta 
e narra uma série de problemas desde a 
corrupção, nepotismo, a mentira e ou-
tros males que infelizmente enfermam 
o nosso sistema de governação. É nis-
to que instas o povo para que saiba e se 
os políticos estão lá é porque nós como 
povo pusemo-los, então, temos tam-
bém o poder de tirá-los.

Nós te queríamos mais mano Aza-
gaia, pois, os trilhos de uma socieda-
de de justiça, coerente e transparente 
estavam já a criar a sua visibilidade. 
Queríamos te mais mano Azagaia, pois 
ficamos sem medo de dizer o que nos 
aperta o coração, rebuscamos em si o 
nosso sentido de cidadania e não é por 
acaso que nas redes sociais não teme-
mos em repudiar aquelas atitudes que 
fazem deste país um estado desorienta-
do e sem piedade para com o povo.

Não quero chorar sem que as minhas 
lágrimas brotem uma visão de um mo-
çambique novo, e para tal, usarei desta 
arma para continuar com o seu legado. 
Continuaremos a difundir a sua men-
sagem de construção social em todos 
os espaços deste belo moçambique, 
rebuscaremos essa mente em repou-
so para esculpir o moçambique por si 
sonhado.

  Descanse em paz, Edson da Luz. 
Neste seu descanso para sempre, pode 
ter a certeza de que os abutres e lesa-
-pátrias irão no seu velório para pro-
ferir aquelas mensagens que lhes são 
de praxe e mesmo sabendo que estão a 
despedir-se de um homem que outrora 
fora-lhes um verdadeiro incómodo.

Azagaia, sua coragem e determina-
ção por um Moçambique para todos 
faz com que eu termine estas linhas 
atribuindo-lhe a medalha “povo no 
poder”.

Até sempre, Azagaia!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Filho ameaça catanar a mãe porque ele não 
sobressai na vida (2)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Dissemos na edição antepassada ao 
interromper a narração desta história 
de vida que faz menção a um caso em 
que o filho ameaça esquartejar a mãe 
com recurso à catana, supostamen-
te porque a progenitora é feiticeira. 
Apontamos no referido texto que a 
família, ou melhor, os seus irmãos 
e os restantes estão em pânico com 
esta situação e já iniciaram diligên-
cias em busca da melhor saída para 
o assunto e que do primeiro contacto 
que foi mantido com ele não negou a 
sua pretensão, e de forma arrogante 
e categórica, confirmou ter proferido 
tais ameaças e que como condição, 
apesar dos apelos da maioria para 
que ele deixe de seguir os curandei-
ros e pautar pela religião qualquer 
que fosse, ele insiste que, para que 
não cometa este crime (assassinar a 
mãe), os pais devem realizar uma ce-
rimónia tradicional a ser dirigida por 
um curandeiro que seja identificado 
pelos pais e que ele,   por seu turno, 
vai procurar um outro capaz de aferir 
se o trabalho do curandeiro que terá 
feito o tratamento que ele exige terá 
sido feito com sucesso ou não.

Porque o prometido é devido, leva-
mos nesta edição outros desenvolvi-
mentos do caso porque, do primeiro 
contacto, houve a necessidade de a 
primeira equipa que com ele dialo-
gou dirigir-se à casa dos pais a fim de 
colher destes o sentimento.

Os pais foram receptivos e explica-
ram que não fizeram nenhum feitiço, 
considerando que o filho é confuso, 
ambicioso e que não se conforma que 
para progredir na empresa onde tra-
balha é preciso investir na formação 
constante. Mesmo assim, também 
exigiram condição de um frente a 
frente como se costuma dizer e isso 
foi feito para um debate aceso em jei-

to de prova e contra-prova.
Desta vez, o filho mudou um pou-

co do discurso para dizer que a mãe 
é culpada pelo azar que o apoquenta 
pois, foi ela que o atribuiu um dos no-
mes, neste caso, o da infância, que é 
de um dos familiares já falecidos da 
parte da família da mãe. 

Ora, quer a mãe, quanto o pai, nun-
ca negaram ter atribuído tal nome ao 
filho, tanto que, segundo justifica-
ram, quase que todos os filhos foram-
-lhes atribuídos nomes da infância em 
observância da tradição. Apesar desta 
explicação, não foi possível convencer 
o filho, que no entanto mostrava-se 
confuso e com cara para desprezo de 
todos. 

A comitiva que se deslocou à casa 
dele para acompanhar os pais acusa-
dos de feitiçaria achou por bem inter-
romper o encontro para concertação e 
que dias depois regressaria à residên-
cia deste filho que ameaça catanar a 
sua própria mãe. 

Todos os esforços foram empreen-
didos no sentido de se encontrar uma 
saída airosa do caso até porque, os pais 
dizem que eles sabem do valor que o 
filho tem na vida deles e que a eles, ele 
faz falta. Dizem os pais que o maior 
problema de seguirem a exigência do 
filho é saber que as alegações do filho 
eram infundadas.

Outra dificuldade que os pais en-
contravam é que este mesmo filho 
afirma categoricamente que não quer 
estar ao lado destes para em conjun-
to buscarem tal curandeiro que venha 
acusar os pais e arranjar solução do 
caso.   Ele diz que só quer que sejam 
estes a procurar um curandeiro, paga-
rem e resolver em definitivo o supos-
to problema do azar que ele atravessa 
e que lhe impede de ter sucessos na 
vida. 

Entretanto, um dos filhos, na tenta-
tiva de aproximar as partes, porque os 
pais dizem que não devem ser eles a 
procurar um curandeiro por um lado, 
porque são suspeitos até prova em 
contrário, por outro lado, porque não 
têm dinheiro, sendo eles pessoas aci-
ma dos 70 anos, propôs-se que fosse 
contactada a AMETRAMO para que 
fossem eles e não um curandeiro ape-
nas a resolver o assunto. Esta propos-
ta que veio da parte de um dos filhos, 
por sinal o irmão mais velho do acu-
sador de feiticeiros, foi aceite pelas 
partes, mas não há ninguém disposto 
a pagar as despesas provenientes do 
trabalho dos curandeiros ou membros  
da AMETRAMO, conforme   a pro-
posta feita. Os pais dizem serem ve-
lhos e sem recursos financeiros para 
suportarem despesas dos curandeiros 
e apontam que para a sobrevivência 
deles dependem da boa intenção de 
alguns filhos e netos que os oferecem 
recursos para a sobrevivência.

Desta forma, o caso está outra vez 
encalhado por falta de dinheiro numa 
família em que mais da metade dos fi-
lhos – irmãos deste – são religiosos 
que não brincam nos curandeiros. 
Assim, há um imbróglio quando um 
acusa outros de feitiçaria, impõem a 
este que devem arranjar curandeiro 
para que o curarem, e de outro lado 
os pais assumem que não há nada de 
azar ou feitiço contra o filho, mas tam-
bém, porque os pais não têm recursos 
financeiros  tal como explicámos.

Ele quer e faz questão de impor e 
exigir urgência por parte dos pais, 
porque ele está cansado de sofrer.

Na próxima edição acompanhe, 
caro leitor, o que vai acontecer de-
pois destas dificuldades apontadas 
por esse sujeito – filho que ameaça 
esquartejar a mãe.
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 Breves linhas sobre a presidência de Moçambique
 no CS das Nações Unidas

Por: Ângelo Edson André Fremo

Para marcar início da presidência 
de Moçambique no Conselho de Se-
gurança, o Embaixador permanente 
de Moçambique, junto às Nações Uni-
das, Sr. Pedro Comissário, concedeu 
uma conferência de imprensa para 
os jornalistas acreditados na sede da 
ONU em nova Iorque para falar so-
bre o programa de trabalho do órgão 
aprovado para o mês em curso sobre 
a liderança de Moçambique, onde te-
mos os seguintes assuntos estratégicos 
sobre paz e segurança e o combate ao 
terrorismo, extremismo violento, mu-
danças climáticas e o papel da mulher 
e dos jovens.  

Na história da nossa jovem nação,  
é pela primeira vez que Moçambique 
preside as Nações Unidas no âmbi-
to de Conselho de Segurança, só que, 
neste processo, o país encontra-se na 
situação de um estado não-alinhado 
e este posicionamento é questionado 
pela maioria dos países membros, ten-
do em conta o cenário internacional 
sobre o conflito geopolítico, a guerra 
da Ucrânia e a Rússia. É o posiciona-
mento do nosso estado sendo não-
-alinhado, pautando pelo diálogo e 
negociação que estes estados também 
são membros das Nações Unidas têm 
o directo de defesa e resolver os seus 
conflitos de uma forma autónoma. E a 
carta das Nações Unidas  abrange aos 
estados em conflito também. E os do-
nos do conflito são os responsáveis em 
trazer soluções dos seus problemas. 

O que diz respeito à agenda é a par-
te mais importante  onde temos para 
realizar debates  sobre  a mulher, paz 
e segurança, a ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Verónica 
Macamo  destacou a importância do 
tema Mulher , Paz, Segurança  rumo  
ao  25º  Aniversário da Resolução  1325 
onde a chefe da diplomacia Moçambi-
cana  afirmou que as mulheres vão ter 
espaço para falar sobre os seus proble-

mas e também leva consigo a questão 
dos  jovens  na sua agenda. Esta reso-
lução 1325 é uma ferramenta  impor-
tante para combater as desigualdades 
entre os homens, pois,  é um tema  re-
levante  no mundo e particularmen-
te em Moçambique.  Este debate no 
dia internacional da mulher  "é uma 
oportunidade para avaliar os resulta-
dos da implementação da resolução 
1325. A agenda sobre mulher paz e 
segurança constitui uma das gran-
des oportunidades e desafios para a 
comunidade internacional para Áfri-
ca; para a SADC e Moçambique, em 
particular,"  

O país trabalhou na promoção só-
cio-económica das mulheres no con-
texto de recuperação pós-conflito, 
bem como nas igualdades de acesso  à 
terra, à educação e à saúde. Apostou 
no aumento da protecção política de 
mulheres nos órgãos de governação 
a nível central, provincial e distrital, 
que tem como presidente (no parla-
mento) uma mulher.

Moçambique tem paridade do gé-
nero de 50 % -  50 %, no Conselho de 
Ministros, descreveu.

O mês da presidência Moçambica-
na termina com um debate aberto a 
nível ministerial sobre o terrorismo, 
a prevenção do extremismo violento 
e o reforço da cooperação entorno da 
temática. O Conselho de Segurança 
vai ser presidido pelo presidente da 
república Filipe Jacinto Nyusi, no dia 
28 de Março do corrente ano, numa 
sessão sobre o tema" combate ao ter-
rorismo extremo e violento".

Neste debate sobre o terrorismo 
extremo e violento, o país tem que 
maximizar o debate, tendo em conta 
o cenário da guerra de baixa intensi-
dade e que pode ter uma longa dura-
ção em Cabo-Delgado. Desgastando 
o estado moçambicano,  é neste fó-
rum internacional que o mundo deve 

produzir ideias claras sobre o controle 
e combate ao terrorismo a nível global. 
Este problema é a questão que amea-
ça a soberania de muitos estados ricos 
em recursos, promovendo guerras de 
recursos e ameaçando a soberania e a 
sobrevivência dos estados, a título de 
exemplo, o nosso estado. Olhado para a 
agenda que estamos a presidir, é o pon-
to mais interessante na nossa política 
externa que tem que se discutir, pois, 
vai beneficiar directamente os nossos 
interesses como nação.

Diplomacia Moçambicana no Médio 
Oriente

O presidente da república, Filipe ja-
cinto Nyusi, efectuou uma visita de 2 
dias a partir do dia 3 a 5 de Março de 
2023, uma visita de trabalho ao reino 
da Arábia Saudita, à convite de sua Ma-
jestade Salma Bin Abdulaziz  Al  Saud, 
guardião  das  duas mesquitas sagradas  
e rei do  reino  da a Arábia  Saudita. 

A visita do presidente da república à 
Arábia Saudita insere-se no reforço das 
relações de amizade e cooperação exis-
tentes entre os dois países e povos.

A deslocação do estadista moçambi-
cano servirá, igualmente, para avaliar 
o estágio da cooperação bilateral nos 
diversos domínios, com destaque para 
agricultura; infra-estruturas; turismo; 
recursos minerais e energia. Nesta visi-
ta, o presidente da república vai acom-
panhado pelos membros do governo, 
quadros da presidência e de outras ins-
tituições do Estado. Esta visita termi-
nou  a anunciarem  investimento em 
ambos os países no domínio da agricul-
tora, energia, turismo, infra-estruturas, 
águas, mineração, sectores com enorme 
potencial. Mas tendo em conta a situa-
ção actual do país, toda a agenda do es-
tado deveria estar a acompanhada de 
questões de high policy,  que são ques-
tões de segurança do estado, que é a base 
para conseguir concretizar todos estes 
sectores que estão a tentar desenvolver.
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Lusofonia em prantos

As reacções à morte de Azagaia pela lusofonia po-
derão ter surpreendido os agentes estranhos ao mo-

vimento hip-hop, mas os mais cautos 
certamente encararam as mesmas 
com naturalidade. Ainda assim, com 
alguma emoção, porque são mesmo 
poucas as figuras capazes de colocar 
a lusofonia em uníssono.

Valete, rapper português de ori-
gem são-tomense, foi dos primeiros 
a pronunciar-se sobre a morte de 
Azalam Amílcar – outro alter ego de 
Azagaia – ainda na noite em que a in-
digesta notícia foi confirmada. “Mor-
reu hoje um dos maiores rappers 
da língua portuguesa. Um dos seres 
humanos que mais admirei em toda 
a minha vida. Um verdadeiro patrio-
ta. Amou África e Moçambique como 
poucos. O irmão que nunca tive. A 
milhares de quilómetros de distân-
cia faremos uma homenagem eterna 
a um dos homens mais importantes 
da história do Rap Lusófono”, decla-
rou Valete, de longe o MC português 
com quem Azagaia mais colaborou 
ao longo da sua trajectória artística.

Rap Diva, uma das female MC’s 
mais relevantes de Angola, agra-
deceu pela “honra e sorte” que teve 
de ter Azagaia por perto, um artista 
que foi, para ela, uma das “maiores 
inspirações e referências”. Também 
de Angola, CF Kappa, que esteve em 
Moçambique em Janeiro, confessou 
que não esperava que o abraço que 
deu ao Mano Aza em Janeiro fosse o 

último. Agradeceu pela amizade e 

Uma figura de dimensão
intercontinental
Desde que a indigesta notícia da 

morte de Azagaia confirmou-se, 
na noite da última quinta-feira, 
09 de Março, quase que de for-

ma automática, os amantes da liberdade 
e bem-estar em Moçambique estão em 
prantos. Mas a Pátria Amada é só o epi-
centro de um “sismo” afectivo com impac-
to em todos os cantos do universo, o que 
atesta o carácter intercontinental do mais 
importante nome do hip-hop moçambi-
cano.

Uma notícia desconcertante, a todos os níveis, 
emergiu disposta a estragar a jornada de milhares 
no princípio da noite de quinta-feira, 09 de Março. 
Azagaia, que outrora fintara um tumor no cérebro, 
tinha sucumbido em consequência de um incidente 
doméstico – pelo menos é essa a versão oficiosa.

Superado o período de incredulidade – ao longo 
do qual alimentou-se a esperança de que tudo não 
passasse de um corriqueiro Fake News da internet – 
vieram homenagens expressas das mais variadas for-
mas. Os murais do Facebook, status do WhatsApp e 
twitter, entre outras plataformas, converteram-se em 
livros de condolências.

Foi assim em todo o Moçambique, também nos 
quatro cantos do globo terrestre, o que atesta a uni-

versalidade da figura de Azagaia, nascida no pacato e, 
até certa medida, abandonado distrito da Namaacha, 
que faz fronteira com os vizinhos eSwatine e África do 
Sul.

Artista tinha apenas 38 anos

Cidade de Maputo também homenageou o ícone

FOI-SE AZAGAIA

Texto: Amad CandaD&F
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mados com a morte do maior artista do país, mas, 
acima de tudo, vergados à sua obra.

O evento aconteceu a 10 de Março, mesmo dia 
em que teve lugar uma outra vigília na cidade da 
Matola, concretamente nas instalações do Clube 
Desportivo da Matola, juntando, também, dezenas 
de jovens.

Num movimento nunca antes visto, as vigílias 
aconteceram em toda a extensão do território nacio-
nal. Até Gaza, bastião do partido no poder (Frelimo), 
que sempre tratou Azagaia como inimigo, prestou 
homenagem ao revolucionário, no último sábado, 11 
de Março, em sintonia com Inhambane e Nampula, à 
semelhança de Tete.

 
Angola presente

Angola quase que se confunde com Moçambi-
que, dada a forma abnegada com que tem presti-
giado a vida e obra do “homem das montanhas”. Em 
Luanda, dezenas de jovens amantes de hip-hop e 
não só associaram-se às iniciativas de homenagem 
ao dono das “mentiras da verdade”, num movimento 
que foi replicado em várias províncias do país presi-
dido por João Lourenço.

 
NMC sempre

Uma das mais emotivas homenagens ao Azagaia 
teve lugar, como não podia deixar de ser, em Na-
maacha, a sua terra natal. Numa vigília que teve lu-
gar a escassos metros da maternidade onde o ícone 
nasceu, juntaram-se mais de 300 pessoas dispostas 
a “bater continência” ao maior de todos os tempos.

Estiveram presentes, na rua da “Farmácia Na-
maacha”, todos os estratos sociais. De jovens ido-
sos, passando pelos entusiastas do hip-hop e pelas 
figuras sem qualquer relação com o género. Entre 
os homens da cultura, o destaque vai para Small AP, 
Double J e Rwecas, rappers que tiveram o privilégio 
de privar com Azagaia em vários momentos, incluin-
do em estúdio.

  Os frutos dessas actividades de estúdio foram 
apresentados, ao vivo, a centenas de pessoas que 
acorreram à rua da Farmácia. Double J, Small AP e 
Rwecas – este último um dos mais proeminentes 
produtores do distrito – apresentaram três sons 
– um deles inédito, captados com Mano Azagaia. 
Houve espaço, ainda, para Red The Chief, um dos 
pioneiros do local, para relembrar o clássico “Tudo 
Errado”, numa noite verdadeiramente épica e ines-
quecível, até porque homenageou o maior de todos 
tempos.

Vigília em Namaacha, terra natal do rapper

Vigília em Namaacha, terra natal do rapper

Humildade foi marca de Azagaia

que deu o ponta-pé de saída, ao juntar, no “Pulmão”, 
bairro da Malhangalene, dezenas de jovens inconfor-

irmandade e, como que confirmando a transcendên-
cia de Azagaia, finalizou dizendo que “até meu pai se 
tornou teu amigo”.

Homenagens chegaram também do Brasil, com DJ 
Caíque, também conhecido por Dr Caligari, a referir-se 
ao autor dos álbuns Babalaze e Kubaliwa como “um 
dos maiores MC’s da Língua Portuguesa”  e a agrade-
cer “por ter feito rap com você [Azagaia]”.

Gabriel o Pensador, um dos pioneiros do rap em 
português, seguiu a mesma toada. Para o autor de 
"Nádecas a Declarar”, Azagaia foi um “ícone do rap 
lusófono que nos deixou cedo”. Sublinhou, no entan-
to, que “seu legado é eterno” e agradeceu “por tudo”, 
numa mensagem acompanhada por fotos ao lado de 
Azagaia.

 
Vigílias em toda a parte

Com a chegada da rede eléctrica nacional às ci-
dades, as velas quase que caíram em desuso, sendo 
salvas por eventos religiosos. Por falar nisso, as várias 
vigílias feitas em homenagem ao Mano Azagaia che-
garam a confundir-se com a peregrinação dos cató-
licos, em memória a aparição de Nossa Senhora de 
Fátima, tal era a quantidade das velas.

As vigílias, organizadas por jovens que reconhe-

cem na figura de Azagaia um verdadeiro herói, tive-
ram lugar em todo o país, mas foi a cidade de Maputo 
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comunicação e telecomunicações. Segundo Jai-
me Nhavene, director da área da Administração e 

Finanças do INSS, falando em 
representação da Direcção-
-Geral da instituição, o curso de 
capacitação da Ponta D'Ouro 
é deveras importante, não 
apenas para a instituição, mas, 
sobretudo, para os que lidam 
com o sistema no dia-a-dia 
profissional.

Para Nhavene, que é o prin-
cipal gestor do Projecto Mini-
mal, pela parte do INSS, este 
apoia a gestão na tomada de 
decisão, através da extracção 
de informação importante para 
o efeito.

A última actualização do 
sistema Minimal aconteceu em 
2011, ou seja, há cerca de 12 
anos, razão pela qual há neces-
sidade de actualizá-lo, de forma 
a permitir que as funcionalida-
des actuais, que se apresentam 
com alguma desactualização, 
sejam corrigidas e acrescidas 
funcionalidades para comple-
tar os processos de gestão das 
áreas que operam o sistema.

Para além dos gestores e 
outros quadros do INSS a diver-
sos níveis, o seminário contou 
com os consultores da empresa 
Minimal, de Portugal, liderada 
por Alexandre Fernandes, bem 
como a sua representante em 
Moçambique.

O Instituto Nacional de Seguran-
ça Social   (INSS) irá   actualizar o 
sistema de gestão Minimal, usa-
do na sua gestão administrati-

va e financeira e recursos humanos, que 
está a ser implementado desde o ano de 
2004, por considerar que o mesmo contém 
aspectos que estão em desuso, tendo em 
conta a dinâmica do mercado e a evolução 
tecnológica registada ao longo do perío-
do em alusão.

Para o efeito, a instituição levou a cabo uma ca-
pacitação, nos dias 7 e 8 de Fevereiro, na localidade 
da Ponta D'Ouro, distrito de Matutuine, província de 
Maputo, envolvendo mais de 60 técnicos provenien-
tes de todas as províncias e diversificados sectores 
dos serviços centrais, que estão ligados, entre outras, 
às  áreas financeira, administrativa e recursos huma-
nos, de forma a fazer um levantamento prático dos 
aspectos essenciais que carecem de actualização.

O sistema Minimal faz parte de um conjunto de 
infra-estrutura tecnológica composta por diver-
sos aplicativos, como servidores, dispositivos de 

Texto: CortesiaD&F

Sistema Minimal de gestão no INSS 
vai à actualização

Mais de 60 quadros participaram da capacitação

Alexandre Fernandes, representante da Minimal Portugal

12 ANOS DEPOIS
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CONSIDERA AMÉRICO MUSSACATE JR

Numa Era como a actual, marcada 
pelo avanço imparável da tecno-
logia, proliferam crimes de na-
tureza financeira cometidos com 

recurso aos meios digitais. Desde institui-
ções financeiras a outro tipo de empresas, 
ninguém está ao salvo. Mas, particular-
mente em Moçambique, os clientes dos 
serviços financeiros são os mais vulnerá-
veis. Em causa está o facto de não serem 
suficientemente protegidos pelos bancos, 
revela Américo Mucassate Júnior, que tem 
formação em Engenharia Informática.

Tudo mudou no século XXI, e a grande parte das 
mudanças são impulsionadas pelas tecnologias 
que não só se servem para o bem, como também 
prestam um grande serviço ao mal – sendo, exem-
plo disso, a sofisticação das práticas criminosas. Os 
protagonistas dos crimes de natureza financeira 
são um dos grupos que mais tira proveito deste re-
curso, lesando cidadãos que, em Moçambique, es-
tão quase que indefesos.

Segundo pontua o informático Américo Mucas-
sate Júnior, os clientes das Instituições Bancárias no 
país estão vulneráveis, primeiro, por falta de infor-
mação e, em segundo plano, porque os bancos ain-

da não fazem o suficiente para protegê-los. “As 
Instituições Financeiras devem tomar medidas 
de segurança para os clientes, nomeadamente 

através da consciencialização sobre os cuidados a ter 
em matéria de segurança”, defende.

Entre outras informações, a fonte defende que os 
bancos deviam dizer aos seus clientes para que não 
partilhem as informações constantes dos cartões de 
crédito ou débito, pois são, por si só, suficientes para 
que piratas informáticos façam pagamentos indevidos, 
sobretudo pela internet.

“Os nossos cartões de crédito ou mesmo de débito 
têm códigos em frente e números atrás. Esses dados 
são muito sensíveis, por isso as pessoas não devem exi-
bir os seus cartões de qualquer maneira. É aí que entra a 
parte da consciencialização. As pessoas precisam saber 
que não devem exibir essas informações, são privadas”.

 
 

O papel do Banco de Moçambique

O Banco de Moçambique é o regulador do sistema 
financeiro nacional e, na opinião do nosso entrevistado, 
tem um papel importante a desempenhar na protecção 
dos clientes. O mesmo passa por impor as normas que 
obriguem as instituições a apertarem cada vez mais nas 
medidas de segurança.

“O Banco de Moçambique deve trabalhar, estabele-
cendo uma espécie de lei geral que define requisitos no 
que diz respeito à segurança, dos quais dependeria o 
licenciamento das instituições”, sugere Américo Mussa-
cate Júnior, para depois aludir a uma das medidas que 
devia ser “obrigatória” para os bancos: autenticação de 
dois factores.

“Quando uma pessoa pretende fazer pagamento on-
line, por exemplo, a instituição deve enviar um código 
de segurança por SMS ou fazer uma chamada a infor-
mar o código para a pessoa poder fazer a verificação”, 
explica. De resto, o informático, com interesse na ma-
téria de segurança cibernética, assume que há institui-
ções que já o fazem, mas acrescenta que “era bom que 
todas o fizessem”.

Mais diante, e mesmo sem citar nomes, o nosso in-
terlocutor explica que também há vulnerabilidades em 

Texto: Hélio de CarlosD&F

Bancos fazem pouco para proteger 
clientes de burla

Américo Mucassate Júnior é formado em Engenharia Informática

 Banco de Moçambique é chamado a ser mais actuante
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A entidade liderada por Rogé-
rio Zandamela faz notar que, 

geralmente, as Instituições Financei-
ras que actuam ilegalmente aderem 
ao esquema de pirâmide financeira, 
que, segundo o Banco, se caracteri-
zam pela promessa de ganho de di-
nheiro a curto prazo, na forma de ju-
ros sobre os depósitos efectuados.

algumas instituições, o que 
faz notar que a preferência 
por ataques a pessoas singu-
lares, ao invés de entidades 
do ramo financeiro. Justifi-
ca-se pela facilidade, por um 
lado, e pelo facto de haver 
quase que uma garantia de 
impunidade. “Atacando às 
pessoas directamente, eles 
[os criminosos] dificultam a 
sua localização”.

 
Consciencialização desde 

à escola

Américo Mussacate frisa 
que todas as medidas que 
possam ser tomadas pelo 
Banco de Moçambique e 
pelo sector da banca no seu 
todo só terão sucesso se 
acompanhadas pela educa-
ção. Nesse capítulo, entende 
que a escola prestaria um 
bom serviço à sociedade 
se, por exemplo, acoplasse 
“lições de segurança” à dis-
ciplina das TIC’s, lembrando 
que “nós só precisamos do 
básico da segurança digital 
para nos prevenirmos”.

Um dos cuidados básicos 
a ter, na opinião da fonte, é 
evitar guardar dados bancá-
rios no telemóvel. “É sempre 
recomendável guardar estas 
informações de forma física. 
Escrevê-las num papel, etc. É 
MUITO perigoso guardar es-
sas informações no celular. 
Muitos hackers costumam 
invadir celulares exactamen-
te para isso, para pegarem 
informações importantes e 
usarem a seu favor”, alerta.

O alerta do Banco Central
Preocupado com a proliferação de esquemas de 

fraude financeira, o Banco de Moçambique lançou, 
na última quarta-feira, 08 de Março, um alerta à so-
ciedade. Através de um comunicado de imprensa, 

o regulador do sistema financeiro nacional diz-se 
estar preocupado com a “proliferação, no mercado 
nacional, de entidades que se dedicam à captação 
de depósitos sem estarem licenciadas para o efeito”.

“É importante que, antes da tomada de decisão 
sobre adesão a qualquer produto financeiro, o parti-
cular consulte a lista [o BC tem um link que dá aces-
so à lista das empresas licenciadas] se a entidade à 
qual pretenda confiar o seu dinheiro está licenciada. 
Caso não seja, significa que se encontra a exercer ile-
galmente a actividade de captação de depósitos do 
público, o que legalmente constitui crime”, alerta.

A entidade liderada por Rogério Zandamela faz 
notar que, geralmente, as Instituições Financeiras 
que actuam ilegalmente aderem ao esquema de 
pirâmide financeira, que, segundo o Banco, se ca-
racterizam pela promessa de ganho de dinheiro a 
curto prazo, na forma de juros sobre os depósitos 
efectuados.

O comunicado do Banco Central elenca igual-
mente uma série de indícios que permitem detec-
tar uma pirâmide financeira. São eles: Publicidade 
enganosa; exigência de dinheiro sem troca de um 
activo financeiro, produto ou prestação de serviço; 
promessa de pagamento de juros excessivamente 
altos em curto tempo e aparentemente com risco 
baixo; pouca informação a respeito da entidade; 
falta de informação sobre os titulares da entidade; 
adopção de nomes fictícios; falta de um produto e 
de uma estratégia de investimento; e oferta de co-
missões elevadas ou outros bens pelo recrutamento 
de novos clientes.

Refira-se que o alerta surge semanas depois de 
uma entidade que actuava na forma de pirâmide 
financeira burlar um número não especificado de 
pessoas em todo o país.

Crimes cibernéticos ganham terreno no país
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INAE intensifica inspecção de
produtos 

Texto: José de CastroD&F

A Inspecção Nacional das Activida-
des Económicas (INAE) anunciou 
recentemente seu plano de activi-
dades para a Semana do Consumi-

dor. As actividades planeadas incluem um 
comando nacional destinado à realização 
de inspecções educativas em todo o país, 
uma campanha de sensibilização sobre os 
direitos do consumidor e como denunciar 
possíveis abusos, para além da distribui-
ção de brochuras informativas aos agentes 
económicos sobre as regras relacionadas 
ao tema.

Estima-se que as actividades irão decorrer de 
13 a 19 de Março em curso, com ênfase no dia 15, 
Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Neste pe-
ríodo, os consumidores serão incentivados a fazer 
compras responsáveis, evitando publicar produtos 
defeituosos nas redes sociais sem informações de-
talhadas sobre o fornecedor, data de compra e por 
que tal ação está sendo tomada, pois isso pode criar 
pânico injustificado. Os consumidores também se-
rão aconselhados a comprar produtos de estabele-
cimentos onde saibam que as condições de armaze-
namento são adequadas e onde possam devolver o 
produto, se necessário. 

Será desencorajada a compra de bens em mer-
cados informais, pois não têm garantia. Os agentes 
económicos serão incentivados a fazer vendas res-
ponsáveis, incluindo a instalação de leitores ópticos 
para confirmar preços e não exibir o sinal “não acei-
tamos devoluções”.

Também será   realizada uma série de atividades 
para educar os consumidores sobre os seus direi-
tos e como exercê-los. Essas actividades, de acor-
do com aquela instituição pública, oferecem uma 
oportunidade importante para refletirmos sobre o 
papel que cada um de nós pode desempenhar na 
proteção dos direitos do consumidor e na garantia 
de um ambiente de negócios mais seguro, justo e 

responsável.
A INAE enfatiza a existência de vários disposi-

tivos legais para a proteção dos direitos dos con-
sumidores, incluindo a Lei n.º 22/2009 de 28 de 
setembro, o Decreto n.º 27/2016 de 18 de Julho 
e o Decreto n.º 38/2016 de 21 de dezembro, que 
aprova o Código de Publicidade. Essas leis regu-
lam as relações jurídicas entre o fornecedor de 
bens e serviços e seus consumidores em várias 
áreas econoomicas, incluindo alimentos, cosmé-

ticos, produtos de higiene e limpeza, acessórios para 
veículos, materiais de escritório e electrodomésticos.

A INAE recebeu e investigou várias reclamações 
de consumidores através da Linha Verde (1464) em 
2022, principalmente devido a violações contratuais 
por parte de agentes econômicos. A INAE recebeu e 
processou 1.301 petições, das quais 102 resultaram na 
suspensão de atividades.

Durante a conferência de imprensa, havida recen-
temente, INAE através do seu porta-voz, Tomás Timba, 
destacou os direitos dos consumidores, como o direi-
to à informação sobre validade, origem, garantia e ris-
cos de uso, e o direito de receber o produto ou serviço 
pelo qual pagaram.

Os consumidores que sentem que seus direitos fo-
ram violados podem apresentar uma reclamação ao 
fornecedor de bens ou serviços. Se o problema não 
for resolvido, eles podem solicitar um livro de recla-
mações, registar a reclamação e solicitar uma cópia 
para anexar a prova de compra e, em seguida, enviá-la 
à INAE. 

Se for detectado um defeito, os consumidores têm o 
direito de exigir a substituição do produto ou o reem-
bolso e uma garantia de pelo menos um ano a partir 
da data da compra. O período de um ano pode ser sus-
penso nos casos em que o consumidor não pode usar 
o produto devido a operações de reparação.

Apesar do progresso considerável na conciliação 
dos direitos dos consumidores, existem desafios. A 
INAE incentiva todos a serem responsáveis e vigilan-
tes na proteção de seus direitos e na promoção de 
uma cultura de práticas empresariais responsáveis em 
Moçambique.

Tomás Timba, o porta-voz da INAE.

NA SEMANA DO CONSUMIDOR

Os consumidores que sentem que 
seus direitos foram violados podem 

apresentar uma reclamação ao fornecedor 
de bens ou serviços. Se o problema não for 
resolvido, eles podem solicitar um livro de 
reclamações, registar a reclamação e solici-
tar uma cópia para anexar a prova de com-
pra e, em seguida, enviá-la à INAE.
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O Governo anunciou, há dias, a ex-
tensão, a curto prazo, do Porto de 
Maputo ao Posto Administrativo 
de Pessene, distrito da Moamba, 

como estratégia para o descongestiona-
mento da Estrada Nacional Número (N4), 
que liga a capital do país e a fronteira de 
Ressano Garcia. Assim sendo, os camiões 
passarão a ter paragem obrigatória em Pes-
sene.

A informação foi avançada recentemente, em Maputo, 
pelo Ministro dos Transportes e Comunicações (MTC), Ma-
teus Magala, no âmbito do encontro que teve com o gover-
nador da província de Maputo, Júlio Parruque.

“O conceito é que tanto a terminal de Ressano Garcia 
como a de Pessene serão uma extensão do Porto de Mapu-
to e serão ligados de forma digital até à fronteira de Ressano, 
o que acontece lá é conhecido no Porto de Maputo. O Porto 
de Maputo é um porto digitalizado, que não usa papel e já 
abraçou o desenvolvimento da economia digital. A partir 
do porto, podemos chamar os camiões à medida que vêm 
descarregando de acordo com o espaço existente para eles. 
Essa é a ideia”, disse o ministro, acrescentando que a infra-
-estrutura será construída dentro de três meses.

Outra medida complementar passará por introduzir, das 
6h às 8 horas da manhã e das 16h às 18 horas, a proibição 
de circulação de camiões que vão ao Porto de Maputo, para 
permitir que a essas horas de pico o cidadão seja prioridade 
para se movimentar com menos constrangimento, referiu 
Magala, que não se ficará por aí.

 “Há uma série de outras medidas que vêm, como o au-
mento da frequência do comboio, alcance de comboios e 
investimento na linha férrea. No Porto da Matola, vamos 
criar outro parque capaz de albergar 60 ou mais camiões. Te-
mos a intenção de introduzir os autocarros articulados para 

Texto: Dossier Económico D&F

Pessene será extensão do Porto de 
Maputo

Júlio Parruque - Governador da província de Maputo

Mateus Magala - Ministro dos Transportes e Comunicações

PARA DESCONGESTIONAMENTO DA EN4

aumentarmos o transporte de massa, é isso que queremos 
partilhar convosco. Estamos preocupados com a melhoria 
da condição de vida da população de Maputo e de todo o 
país, mas neste caso em particular temos acompanhado os 
constrangimentos da EN4 e essas são as medidas a tomar 
para testar a melhoria da gestão do tempo”, acrescentou.

 
 Projecto irá aliviar tráfego

 
Na ocasião, Júlio Parruque, governador de Maputo, 

começou por dizer que “nós, como a província de Maputo, 
somos a parte mais interessada na circulação rodoviária. 
Como sabemos, um terço do parque automóvel está na 
província de Maputo, onde se assiste a movimentação de 
cerca de 400 mil viaturas, mas frisamos aqui com o ministro 
dos Transportes que queremos capitalizar e viabilizar o ne-
gócio que temos, da carga que vem da África do Sul, viabili-
zando o Porto de Maputo e da Matola”.

Parruque considera o projecto importante para reduzir 
o congestionamento nas estradas da província de Maputo, 
e afirma que uma solução definitiva passa pela implemen-
tação de projectos a longo prazo.

“Teremos que estruturar em planos de longo prazo uma 
circular de camiões de modo a que não cruzem a área mais 
urbana da província, nomeadamente Matola, a área de tran-
sição da Matola e Moamba”, disse.

De acordo com a fonte, das cerca de 35 mil viaturas que 
cruzam a portagem Maputo-Matola por dia, há uma média 
de 1500 viaturas que desembocam no porto, o que reforça 
o interesse da província pela busca de alternativas.

 “Neste sentido, comprometemo-nos a ajudar a identifi-
car uma área no posto administrativo de Pessene, distrito da 
Moamba, para a implantação deste parque em uma área de 
10 hectares. O mais importante é que se precisa de solução 
e estamos encorajados, isso é uma boa nova para a nossa 
província”, realçou. 

 
Acções para parar ataques na África do Sul

No encontro, o ministro dos Transportes e Comunica-
ções ainda se pronunciou sobre os ataques aos autocarros 
com matrícula moçambicana na África do Sul, que come-
çam a ter resposta do lado moçambicano.

Afirmou que o Governo está engajado, juntamente com 
a África do Sul, no sentido de travar a situação. “Moçambi-
que e África do Sul têm história e são irmãos. Essa irmanda-
de deve ser mantida e tem valor”, salientou o governante, 
que lançou apelo aos moçambicanos para que mantenham 
a calma.
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Três basquetebolistas nacionais 
vencem NJC

As internacionais basque-
tebolistas moçambicanas 
Delma Zita, Sandra Mago-
liço, Madina Camara e Fi-

lipa Calisto são campeãs da Região 
Cinco da National Junior College 
Athletic Association, nos EUA. O 
New México College venceu, sába-
do, o South Plains na final por 56-
37.

Prova inequívoca do enorme potencial existen-
te no basquetebol moçambicano, mas que tarda 
a ser devidamente explorado. Lá fora, ou seja, na 
terra do Tio Sam, há um quarteto que dá cartas no 
New Mexico Junior Colllege da National Junior Col-
lege Athletic Association (NJCAA): Delma Zita, San-
dra Magoliço, Madina Camara e Filipa Calisto.

Sábado, tocaram o céu. Dito de outro modo: 
realizaram um sonho, ao conquistar o torneio da 
região V da National Junior Athletic Association 
(NJCAA). Ouro sobre azul para as basquetebolistas 
que têm algo em comum: histórico de passagem 
pelas selecções dos escalões de formação.

Este é o trio campeão

MOÇAMBICANAS BRILHAM NOS EUA

Filipa Calisto, “made in Ferroviário 
da Beira”, contabilizou 15:00 minu-

tos no jogo, tendo saído com dois pontos 
e igual número de ressaltos. Sandra Ma-
goliço concretizou seis pontos e capturou 
cinco ressaltos em 32:00 minutos na qua-
dra. Concretizou três em oito lançamentos 
de campo, além de dois roubos de bola.

Delma Zita, Madina Camara e Sandra Magoliço 
fizeram parte da primeira escolha, ou seja, o “cin-
co” que derrotou, na final, o South Plains College da 
sua compatriota Célia Sumbana, por 56-37.

Filipa Calisto, “made in Ferroviário da Beira”, con-

tabilizou 15:00 minutos no jogo, tendo saído com 
dois pontos e igual número de ressaltos. Sandra 
Magoliço concretizou seis pontos e capturou cinco 
ressaltos em 32:00 minutos na quadra. Concretizou 
três em oito lançamentos de campo, além de dois 

roubos de bola.
Delma Zita, base principal, 

registou cinco pontos e igual 
número de assistências, três 
roubos de bola e o mesmo 
número de ressaltos duran-
te os 38:00 em que esteve em 
quadra.

A extremo Madina Camara 
terminou o jogo com quatro 
pontos, seis assistências e qua-
tro roubos de bola em 35:00 
minutos na quadra. A jogadora 
formada no Desportivo e, de-
pois transferida para o Ferro-
viário de Maputo, concretizou 
dois em quatro lançamentos de 
campo.

No entanto, não foi apenas 
no jogo do título que as inter-
nacionais basquetebolistas bri-
lharam. Ao longo da competi-
ção, apresentaram-se a um bom 
nível e com exibições seguras.

 
Zita, jogadora da semana em 

Fevereiro

A base Delma Zita foi consi-
derada, em Fevereiro, a melhor 
jogadora da semana, ao liderar 
o New Mexico Junior College 
com 25 pontos, cinco ressaltos 
e seis roubos de bola na vitória 
em Midland. A folha de jogo 
indica que Delma Zita concre-
tizou 10 em 20 lançamentos de 
campo, três em sete tiros exte-
riores e dois em dois na linha de 
lances livres. O país
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

ALVOS

A luta continua, Azagaia
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rabenta, executados ao som dos tambores, da Tim-
bila e do mbira, fazem enxergar a riqueza cultural 

com que o colono não soube lidar. 
A riqueza que decidiu marginalizar, 
impondo, para seu próprio benefí-
cio, princípios, hábitos e costumes 
do "homem civilizado". Naquelas 
coreografias, há também cores da 
resistência indígena. 

 E a música! A música é choro. Ela 
cura, comunica, liga-nos a Zambi e 
assim faz também a poesia. Ouve-se 
“hita ka wena N’gungulu”   (Viemos 
a ti, oh Deus), para pedir o fim da 
opressão e da guerra em África.

A encenação, dirigida pela pro-
fessora Angelina Chavango, é mági-
ca e rouba-nos o discernimento. Já 
ninguém nota o que é Música, Poe-
sia, Teatro ou Dança. Os quase 90 mi-
nutos de espectáculo reduziam-se a 
meros segundos, de tão brilhantes.

Mas esta proeza não seria pos-
sível sem a excelente actuação dos 
actores, músicos, historiadores e dos 
demais intervenientes do espectá-
culo, na sua maioria estudantes da 
Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade Eduardo Mondlane.

No final, grandes ilações foram 
tiradas.   A nível cultural, é preciso 
aprendermos quem de facto so-
mos, o que nos identifica, de onde 
viemos e onde queremos chegar. A 
nível do espectáculo em si, é justo 
afirmar que, sim, o Teatro moçam-
bicano precisa do apadrinhamento 
dos grandes escritores nacionais, em 
termos de dramaturgia e antropolo-
gia cultural.

Paulina Chiziane eleva Msaho
10 de Março. Centro Cultural Univer-

sitário. Viveu-se uma noite repleta 
de emoções, não somente pela es-
treia daquela que é a maior pro-

dução teatral já vista no país – a primei-
ra ópera (ou musical) em Moçambique e 
uma das primeiras em África – mas sobre-
tudo pelo recente desaparecimento físico 
do artista e activista social Azagaia, que 
tem suas digitais na produção musical de 
Msaho. Como não podia ser diferente, ou-
viu-se uma ovação, uma das maiores da 
noite, em homenagem ao eterno Herói do 
Povo Moçambicano.

A Ópera moçambicana Msaho é um espectá-
culo multidisciplinar que junta Literatura, Teatro, 
Música, Dança, Poesia e Imagem. Haveria alguém 
melhor para temperar esta salada artística senão 
a nossa escritora-mor, a exímia contadora de estó-
rias, Paulina Chiziane? Pelo sim ou pelo não, Pauli-
na ressuscitou os ditirambos, fazendo-nos aclamar 
Zambi – o Deus africano.

"Karingana wa Karingana", uma referência à ora-
lidade africana que é o ponto de partida de toda a 
estória do continente negro, leva-nos a visualizar 
a África de 500 anos atrás, a África virgem, alegre 
e livre – o lugar mais lindo e rico do mundo. Lugar 
cujo mel e piripiri   atiçaram a cobiça do opressor, 
levando-o a apoderar-se do seu destino, escravizar 

e matar. Tudo em "troca de uma vassoura de palha"!
 Os bailados típicos da Xingomana, Makhara e Mar-

EM PLENA CATARSE

Texto: LeBantuD&F

Espectáculo também serviu para homenagear Azagaia

Eventou reuniu diversas disciplinas artísticas
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INTERNACIONAL
Angola vai enviar 
soldados à RDC

objectivo principal “assegurar as 
áreas de acantonamento dos elemen-
tos do M23 e proteger os integrantes 
do Mecanismo Ad Hoc de Verifica-
ção”, sem especificar o número de 
soldados.

O governo angolano 
anunciou neste sába-
do (11) o envio de um 
contingente militar 

ao leste da República Democrá-
tica do Congo (RDC), em apoio 
às forças de manutenção de paz 
na região. O destacamento ain-
da precisa de ser aprovado pela 
Assembleia Nacional angolana.

Esta declaração de Angola veio 
horas depois de o grupo rebelde M23 
ter anunciado a sua retirada de múl-
tiplas áreas sob o seu controlo, num 
momento em que os confrontos en-
tre o movimento e o exército congo-
lês voltaram a ocorrer nos arredores 
de Goma, no leste do país.

A comunicação oficial do presi-
dente João Lourenço afirma que foi 
tomada a iniciativa de informar os 
líderes da região sobre o seu desta-
camento no quadro da coordena-
ção entre os processos de Luanda e 
Nairobi para trazer a paz, bem como 
o bloco regional das Nações Unidas, 
União Africana e Comunidade Eco-
nómica dos Estados da África Central 
(CEEAC). RFI

Soldado do povo

Teremos futuro?

Esse é o Azagaia. Garganta não 
tem como não fazer uma pequena 
homenagem ao músico Edson da 
Luz, mais conhecido como Azagaia 
ou Mano Azagaia como gostava de 
ser tratado. Um músico revolucio-
nário cuja música ultrapassou todo 
o tipo de barreiras e fronteiras, 
a morte de Azagaia foi lamenta-
da em toda a lusofonia. No Brasil, 
vimos o ícone do Rap brasileiro e 
lusófono, Gabriel Pensador a mos-
trar-se muito abalado com o acon-
tecimento trágico, de Portugal, os 
rappers Valete, Sam the kid e ou-
tros mostraram o seu inconformis-
mo com o desaparecimento físico 
de Azagaia, em Angola, o movi-
mento Hip Hop não ficou alheio ao 
sucedido, tendo dedicado uma vi-
gília à memória do músico, sendo 
que esta vigília teve nas primeiras 

Garganta mostra-se deveras 
preocupado com o rumo que as 
coisas estão a tomar, é muita gen-
te a morrer, o que faz Garganta 
questionar sobre quem ficará 
aqui para segurar e seguir o país. 
É preocupante porque hoje para 
morrer só precisa estar vivo. Veja 
caro leitor que 2 dias depois de 
perdermos Azagaia, enquanto as 
lágrimas ainda molhavam os nos-
sos rostos, estamos a receber ou-
tra dura notícia relacionada com 
o desaparecimento físico de Satar 
Muzaia. É muito duro, há muitos 
“jovens" em idade produtiva a 
perderem a vida e hoje já não 
se morre enfermo ou débil, hoje 
morremos bem vestidos e perfu-
mados, para o espanto de mui-
tos que até dizem, “mas ele co-
mentou há pouco tempo aqui no 
grupo, ele fez uma publicação há 
pouco tempo aqui no Facebook, 
eu cruzei com ele ontem à noite 
na discoteca”, mas isto é um desa-
fio para a reflexão, os pais estão 
a enterrar os filhos, quando de-

horas o impedimento das autorida-
des locais, talvez pela mobilização 
que a mensagem da música de Aza-
gaia traz, isto pode ter deixado as 
autoridades com um pé atrás, em 
Moçambique, a consternação foi 
geral, mas há que destacar as men-
sagens do poeta Mia Couto e da 
mais velha, a mãe das mães, Paulina 
Chiziane. É indiscutível que o mun-
do lusófono ficou mais enfraqueci-
do porque se foi um poeta que fazia 
das palavras a sua arma e que mui-
tas vezes deu tiros certeiros, tanto 
mais que muitas vezes a carapuça 
serviu. Vai-se o homem, mas fica a 
obra e Azagaia será lembrado por 
centenas de anos, porque a sua voz 
está aí, espalhada por todo o mun-
do, não há como apagar ou fazê-
-la desaparecer. Azagaia vive para 
sempre. POVO NO PODER.

veria ser ao contrário. Aliás, hoje 
em todas as faixas etárias está-se 
a morrer às toneladas. Mas para 
os mais jovens Garganta quer 
apelar. Vamos mudar a forma de 
estar na vida, diminuir bebedei-
ras, noitadas, drogas, cigarros, 
mulheres, vamos comer melhor, 
vamos cultivar bons hábitos, pas-
sear no jardim, apreciar o mar, a 
natureza, o chilrear dos pássaros, 
jovens, diminuam os vícios e te-
nhamos uma vida mais saudável, 
essas discotecas não vão mudar 
de localização, você vai “agarrar 
die” amanhã outro está no seu 
place one time, o choro é só uns 
diazitos, mesmo a novinha, “da-
qui paqui" já tem um novo papoi-
de, e sobretudo não se armem em 
Bruce Lee, tipo bate sem camisa, 
até esse nem sabe como agarrou 
die, os últimos estudos dizem que 
haaa bebia muita água, demais 
e isso o matou, portanto, vamos 
moderar o mínimo porque quem 
tem que segurar Moçambique são 
vocês, mais não disse, fui.

1

2

GARGANTA FUNDA

RDC está em guerra há muitos anos


