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Moçambique é um país rico, 
não só porque detém uma infi-
nidade de recursos que absolu-
tamente todas as nações gosta-
riam de ter, mas também pela 
diversidade que lhe é caracte-
rística. Essa diversidade é notó-
ria nas expressões artístico-cul-
turais, nas línguas e nas opções 
político-ideológicas, entre ou-
tros campos.

  Esta diversidade, conforme 
dissemos, faz-nos ricos e torna-
-nos seres ainda mais especiais, 
no entanto, jamais deve estar 
acima daquele que é o nosso pa-
trimónio comum, nomeadamen-
te o Estado moçambicano. Vem 
este breve intróito a propósito 
de alguns comentários que tem 
vindo a público a propósito das 
violações dos direitos humano 
que nos foram proporcionados 
por agentes da Polícia da Repú-
blica de Moçambique, no último 
sábado, 18 de Março, reprimin-
do marchas pacíficas em home-
nagem ao recém-falecido rapper 
de intervenção social Edson da 
Luz, conhecido nos meandros 
da música por Azagaia.

  Entre as várias declarações 
condenatórias, está a da Liga da 
Juventude da Renamo, que in-
clui um pedido às Nações Unidas 
para que suspendam Moçambi-
que de membro não permanen-
te do Conselho de Segurança 
daquela organização, da qual 
assumiu a presidência rotativa 

ca. O que aconteceu é grave e, 
por isso, a todos os títulos repu-
diável. Convém-nos, no entanto, 
que seja discutido com máxima 
serenidade, sem fragilizar ainda 
mais a imagem do Estado – su-
blinhe-se Estado – perante a Co-
munidade Internacional.

  Cabe-nos, dentro de portas, 
levantar a voz contra a violação 
dos direitos fundamentais, e 
isso deve começar pela respon-
sabilização de quem se achou 
no direito de agredir gente ino-
cente nos actos do dia 18 de 
Março. Para isso é fundamental 
o papel dos partidos políticos, 
da Sociedade Civil e da socieda-
de no geral.

  Os partidos com assento no 
Parlamento, por exemplo, po-
deriam começar por propor a 
criação de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito para averi-
guar todos os contornos da bar-
bárie. A Sociedade Civil pode 
assessorar especialmente os ci-
dadãos agredidos e aqueles que 
viram os seus bens depredados 
pela polícia a processarem o 
Estado, exigindo a competente 
indemnização. 

Nós, como imprensa, cá es-
taremos para reportar tudo e 
defender a liberdade em toda 
a sua extensão, um bem cada 
vez mais ameaçado por um re-
gime que parece claramente 
desnorteado.
serodiotouo@gmail.com

este mês. À semelhança do que 
se assistiu no sábado, especial-
mente na cidade de Maputo, 
parece-nos absolutamente des-
proporcional a medida propos-
ta pelo braço juvenil da perdiz.

 A eventual suspensão do país 
da posição de membro não per-
manente das Nações Unidas, 
para a qual se elegeu por "acla-
mação" – para usar uma expres-
são típica do dicionário político 
doméstico – seria uma tremenda 
mancha para o Estado moçambi-
cano, mais do que para o Gover-
no do dia. Se internamente há 
guerras típicas do jogo demo-
crático, no plano internacional 
é fundamental que essas dife-
renças sejam postas de lado, em 
benefício do património comum 
- o Estado.

 Não nos parece que a ridicula-
rização do país além-fronteiras 
puna quem hoje exerce o poder. 
Pune a todos os moçambicanos, 
sem excepção, incluindo quem 
hoje está na oposição, mas que 
no futuro pode estar em cir-
cunstância diferente, se esta for 
a vontade do eleitor.

Isto posto, mostra ser imperio-
so separar o trigo do joio. Não é 
nossa intenção fazer vista grossa 
às atrocidades cometidas pelas 
forças policiais contra a popula-
ção indefesa, que apenas queria 
exercer o direito de se manifes-
tar, que está plasmado na Lei 
Mãe, a Constituição da Repúbli-

Não conspiremos contra o Estado

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADE DA 
S.T. PROJECTOS E 

COMUNICAÇÃO, LDA
DIRECÇÃO: 

 Serôdio Towo (Director-Geral)
ADMINISTRAÇÃO : 
Gabriel Muchanga

Registo N° 19/GABINFO-DEC/2012

REDACÇÃO, MAQUETIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO:  
Tchumene 1 | Rua Carlos tembe, Parcela Nº 696, Matola | Telf: 869744238 | Celular: 82 4753360 | 
Email: dossiereletronico@gmail.com| DIRECTOR: Serôdio Towo, serodiotouo@gmail.com, Cell: 82 4753360 
|COORDENADOR EDITORIAL: Amad Canda, candaamad@gmail.com, 846526459 | REDACÇÃO: 
Serôdio Towo,  Amad Canda, Quelto Janeiro, Hélio de Carlos| FOTOGRAFIA: Albino Mahumana| 
ADMINISTRAÇÃO: Gabriel Muchanga , sebmuchanga@gmail.com,  84 228 5835|GRAFISMO: Herbigno Lote | 
CORRESPONDENTES: Eng. Aspirina (Xai-Xai) - 84 5140506) |  Henriques Jimisse (Pretória)| PUBLICIDADE 
e MARKETING : Gabriel Muchanga , sebmuchanga@gmail.com,  84 228 583| COLUNISTAS: Rui Maquene



3SEGUNDA-FEIRA 20  de Março de 2023 DOSSIERS & FACTOS DESTAQUE

ACENTUA-SE IMPOPULARIDADE DO GOVERNO

Caminha-se rumo ao extremo. Há 
confusão e descontentamento 
em Moçambique, quer dentro do 
partido Frelimo, quer fora desta 

organização política. Todas as agremia-
ções sociais, profissionais, desportivas e 
culturais, e até mesmo os diversos órgãos 
de soberania estão insatisfeitos e com al-
guma impaciência. Este é um facto cujo 
próprio Presidente da República estará 
ciente, acredita-se nas hostes partidárias, 
de onde também nascem condenações a 
uma alegada intolerância.

São vários os casos que podem ser trazidos para 
sustentar esse posicionamento público. Ressalve-se, 
antes, que Dossiers & Factos apenas está a reportar o 
sentimento e as palavras de uma sociedade que pro-
cura, a todo o custo, transmitir a sua dor e frustração 
com o actual Governo. 

 Nossa reportagem ouve o clamor, paradoxalmente 
lançado em voz baixa, dos membros do Governo, quer 
do nível central, quanto das províncias e distritos. Mas 
também, os secretários de Estado e dirigentes de mi-
nistérios a diferentes níveis falam. No geral, apontam 
problemas básicos de gestão, de governação, de ad-
ministração, e até de tratamento.

 Os queixosos defendem que os que detêm o poder 
efectivo na máquina governativa, assim como a nível 

do partido, precisam urgentemente de diminuir a intole-
rância, prepotência e o “estrelismo do poder” para salva-
rem o "barco", que pode estar à deriva. Para as diferentes 

vozes, o maior erro, quer da máquina partidária da Fre-
limo, quer da governativa, reside na suposta ausência 
do diálogo, associada ao nervosismo, desembocando 
numa sensação de ignorância. 

 Por exemplo, a nível do Governo central, fala-se da 
suposta existência de “filhos e enteados”, com alguns a 
serem privilegiados no processo de auscultação para a 
tomada de decisões por parte do Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi. Ao mesmo nível, fala-se da alegada 
ausência de fundos para o funcionamento cabal das 
instituições, mas também de uma suposta interferência 
desmedida de indivíduos ligados à área empresarial e 
com conexões às chefias do partido.  

A nível dos Conselhos Executivos Provinciais também 
há preocupações ligadas à falta de orçamento para a 
execução de diferentes projectos ora planificados. Mes-
ma doença apoquenta os governos dos distritos, assim 
como os Conselhos Autárquicos, que denunciam o não 
desembolso de verbas por parte do Governo Central, 
como é o caso do Fundo de Estradas. 

 
Insatisfação popular

 
Diz o velho ditado que "onde não há pão todos ra-

lham e ninguém ganha razão". Há-de ser esta a situação 
real que se vive no país, onde, devido às crises acima 
apontadas, gera-se uma insatisfação generalizada, ten-
do já sido manifestada publicamente pelos professores, 
médicos, polícias, agentes do Serviço de Informação e 
Segurança do Estado (estes, naturalmente, de forma dis-
creta), membros das Forças Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM), dentre outros sectores. 

 Provas desta insatisfação generalizada são as amea-
ças de greve feitas pelos profissionais da educação, pe-
los agentes da Polícia da República de Moçambique, 
pelos médicos, enfermeiros, agentes dos serviços mu-
nicipais, funcionários da Rádio Pública, e outros, pese 
embora ignorados pelo Executivo – corroborando a tese 
da arrogância – que sempre se portou, aos olhos da so-
ciedade, como se tivesse razão.

Texto: Serôdio TowoD&F

Povo mostra-se saturado

Tem sido dias difíceis para Nyusi

Desgaste da Frelimo sobe de nível
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Estes problemas, segundo entendem as diferentes 
partes ouvidas pelo Dossiers & Factos, mancham a ima-
gem de Filipe Jacinto Nyusi, assim como sujam o nome 
do partido sexagenário – a Frelimimo. O pior, no enten-
der dos nossos interlocutores, é a divisão no seio do 
partido.

 Aliás, as guerras internas já deixaram de ser segredo 
para a sociedade, sabendo-se que a figura "Y" e a "Z" não 
se falam, e, como consequência, a ala "X" e a "J", só para 
citar alguns exemplos, em razão do desentendimento 
entre "Y" e "Z", também estão divididos, e isto é uma 
confusão que satura, dizem. 

Povo saturado
 
Porque “a Frelimo é que fez, a Frelimo é que faz”, 

parafraseando o slogan desta “grande máquina”, o 
alegado desentendimento interno a vários níveis 
reflecte-se no Governo, que também é da Frelimo, 
e repercute-se no funcionamento do Executivo, tal 
como referimos resumidamente em parágrafos ante-
riores. Entendem os nossos interlocutores que estes e 
outros elementos banalizam sobremaneira o Estado, 
o Governo e o Partido.

 Essa divisão, acrescentam, faz com que a socieda-
de só veja erros de governação e sempre paute pela 
censura a qualquer tipo de decisão tomada pelo Exe-
cutivo. Em outras palavras, o Governo, assim como o 
partido, já não estão a ser respeitados pela maioria da 
sociedade, um sentimento que também é presente 
no seio dos “camaradas” do partido.  

Para os mesmos interlocutores, os acontecimentos 
do último sábado, 18 de Março, em diferentes pon-
tos do país, com maior incidência na capital Maputo, 
antecedidos das diferentes manifestações havidas 
imediatamente após a morte do artista Azagaia, são 
sinais inequívocos de uma saturação social do povo. 

 Em relação a este capítulo, ouvimos alguns soció-
logos que, em anonimato, chamam atenção para a 
necessidade de uma gestão moderada por parte do 
Executivo e do próprio partido Frelimo das diferen-
tes crises que tendem a se enraizar no país, anotando 
que Moçambique pode estar em vias de uma erupção 
social e política. Entendem ainda esses especialistas 
em matéria de sociologia que, chegados a esta fase, 
mesmo com uso excessivo da força, que chega a levar 
à morte, a crise poderá não ter fim.

  Politicamente, o actual regime entende que há 
muitas reclamações por conta de uma alegada aber-
tura para o efeito. Mas os nossos interlocutores acredi-
tam que não seja verdade, fazendo notar o “desgaste” 
subjacente nas críticas, bem como o facto de serem 
combatidos, dentro do partido, aqueles que as fazem.

Acontecimentos de 18 de Março pioram o cenário

INCM lança portal do consumidor

A Autoridade Reguladora das Co-
municações em Moçambique, 
INCM, lançou, na semana finda, 
em Maputo, duas plataformas 

para atender, em tempo real, às preocu-
pações dos consumidores dos serviços de 
comunicação, no âmbito do seu mandato 
de protecção e reforço dos direitos do con-
sumidor.

Trata-se do portal do consumidor e da linha do 
cliente, ferramentas a funcionar no INCM e destinadas 
aos consumidores dos serviços de comunicações, pres-
tados pelos operadores de telefonia, de internet, de te-
levisão, dos correios, bem como de radiocomunicações.

  Através do portal do consumidor e da linha do 
cliente, os utentes poderão apresentar as suas recla-
mações, denúncias e consultar informações úteis do 
sector das comunicações, como as tarifas de serviços, 
os lançamentos de novos serviços, pacotes disponíveis, 
os canais televisivos, entre outros. No caso da linha do 
cliente, estes serviços estarão disponíveis em seis lín-
guas (Português, Inglês, Xi-changana, Xi-sena, Echua-
bo e Emakua) e as chamadas serão grátis. 

Segundo o PCA do INCM, Tua Mote, estes serviços 
irão marcar uma nova etapa na relação entre o regu-
lador e os consumidores: “Não queremos usurpar as 
competências dos operadores. Os consumidores po-
derão apresentar as suas reclamações às nossas pla-
taformas, se estas não forem devidamente acolhidas 
e satisfeitas pelos prestadores de serviços”, esclareceu 
Tua Mote. Tua Mote, PCA do INCM
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MINISTROS SEM SOSSEGO

Osegundo ciclo de governação do 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, tem sido marcado por vá-
rias mudanças a nível da estru-

tura do Governo. Muitas caras que compu-
nham o Conselho de Ministros em Janeiro 
de 2020, quando Nyusi iniciou o seu se-
gundo mandato, foram exoneradas. Ape-
sar de algumas terem assumido outros pe-
louros no Executivo, há uma percepção de 
instabilidade que deixa preocupados os 
membros do partido Frelimo, incluindo os 
próprios governantes, que, assim, vivem 
na dúvida em relação ao seu futuro.

Ministros e “camaradas” inquietos

 As constantes remodelações promovidas por Filipe 
Nyusi estão a gerar ambiente de insegurança no seio 
dos ministros e desassosega o partido, tal como apurou 
Dossiers & Factos junto de fontes ligadas ao poder. Para 
as fontes, as constantes mudanças que nuncs terminam 
no Governo de Nyusi semeiam ambiente de instabilida-
de, podendo até comprometer a concretização de alguns 
planos e projectos do Executivo.

Sublinham as fontes as fontes que esta situação gera 
imprevisibilidade que é prejudicial aos próprios mem-
bros do Executivo, sobre os quais paira uma nuvem de 
dúvidas em relação ao futuro, o que provoca pressão 
contraproducente.

No seio do partido Frelimo, mesmo reconhecendo-se 

que Filipe Nyusi trouxe para o Governo, desde o seu pri-
meiro ciclo, alguns players que antes não eram membros 
activos do partido, e também não eram funcionários e 
agentes do Estado, a inquietação sobe de tom constantes 
mexidas, que deixam todos sem perceber se elas ocorrem 
pelo mau desempenho ou perca de de confinça de Nyusi 
para com os seus seleccionados.

Governo alterado em quase 50%

Até ao momento, são (09) nove figuras que deixaram 
em definitivo de fazer parte do Conselho de Ministros, de-
pois de exonerados pelo Presidente da República, incluin-
do Carlos Agostinho de Rosário, que vinha exercendo o 
cargo de primeiro-ministro desde o mandato anterior.

Para além de De Rosário, Filipe Nyusi afastou João Os-
valdo Machatine do cargo de ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos; Jaime Bessa Neto da pas-
ta da Defesa Nacional; Amade Miquidade do pelouro do 
Interior; Augusta de Fátima Charifo Maita do Ministério 
do Mar, Águas Interiores e Pescas; Gabriel Ismael Salimo 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico Profissional; Janfar Abdulai do cargo de Minis-
tro dos Transportes e Comunicações; Adelaide Anchia 
Amurane do comando do Ministério da Presidência para 
Assuntos da Casa Civil; e Carlos Siliya do Ministério dos 
Combatentes.

Atendendo ao facto de o actual Executivo ter 19 minis-
térios, as mexidas efectuadas por Filipe Nyusi atingiram 
praticamente metade da máquina governativa. A elas se 
juntam exonerações de figuras que seriam posteriormen-
te conduzidas para outras pastas do Governo, numa es-
pécie de “dança de cadeiras”.

Quase todas tiveram lugar no ano passado, quando 
Adriano Maleiane saiu do Ministério da Economia e Fi-
nanças para assumir o cargo de primeiro-ministro, tendo 
sido substituído por Max Tonela, que, por sua vez, deixou 
a pasta dos Recursos Minerais e Energia. A “onda de trans-
ferências” também atingiu Carlos Mesquita, que saiu da 
pasta da Indústria e Comércio para dirigir o pelouro das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

Secretários de Estado igualmente atingidos

Acto contínuo, assiste-se ao cenário semelhante ao 
nível das secretarias de Estado, quer as que desempe-
nham tarefas do Executivo, quer as que representam o 
Estado nas províncias, no âmbito do aprofundamento 
da governação descentralizada em Moçambique.

Na semana passada, foi exonerado Agostinho Fran-
cisco Langa Júnior do cargo de secretário de Estado do 
Ensino Técnico-Profissional, apenas dois meses depois 
da exoneração de Edson Macuácua do cargo de secre-
tário de Estado na província de Manica; Mety Gondola 
do cargo de secretário de Estado na província de Nam-
pula; Judith Mussácula da Secretaria de Estado da pro-
víncia da Zambézia; e Vitória Dias Diogo da Secretaria 
de Estado na província de Maputo – juntando-se a Ar-
mindo Ngunga, que, ainda em 2021, deixou a Secretaria 
de Estado em Cabo Delgado para assumir os destinos 
da Agência do Desenvolvimento Integrado do Norte 
(ADIN).

Refira-se que Edson Macuácua foi recentemente no-
meado para o cargo de vice-ministro da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior.

 Texto: Mudumela MacassaneD&F

Nyusi exonerou 50% do Governo

Metade do CM já foi trocado

O partido já não parece assim tão unido
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A necessidade de criação do Fundo 
Soberano é uma unanimidade 
em Moçambique, numa altura em 
que o país é já membro do “clube 

do gás”, estatuto alcançado muito por cul-
pa das reservas existentes na Bacia do Ro-
vuma. Há, no entanto, questões específi-
cas que ainda não reúnem consenso, como 
é o caso da abrangência. A actual proposta 
refere-se apenas às receitas provenientes 
do gás explorado nas áreas 1 e 4 da Bacia 
do Rovuma, mas a Associação Moçambica-
na de Economistas (AMECON) entende que 
o instrumento devia ser mais abrangente.

Aproxima-se o momento em que o Parlamento 
moçambicano vai aprovar a proposta de Lei que 
cria o Fundo Soberano, que foi submetida pelo 
Governo, depois de aprovada em finais do ano 
passado. Enquanto a aprovação não acontece, a 
proposta vai sendo alvo de análises por parte de 
diferentes extractos sociais, na perspectiva de 
melhorá-la.

Um dos grupos que se ocupou da análise do 
documento foi a Associação Moçambicana de Eco-
nomistas (AMECON), na sequência de uma solicita-
ção da Comissão do Plano e Orçamento da Assem-
bleia da República. Os economistas apresentam 

uma série de reparos, desde logo no tocante à 
abrangência. 

É que a proposta submetida pelo Conselho de 
Ministros ao Parlamento refere como receitas do 

FSM as provenientes da produ-
ção do gás natural liquefeito 
(GNL) dos blocos 1 e 4, uma li-
mitação que é “problemática”, 
na óptica dos economistas, que 
assim propõem a inclusão de 
receitas provenientes de outros 
recursos naturais e minerais.

“Considerando que Moçam-
bique possui outros recursos 
passíveis de serem integrados 
no FSM e outras áreas para além 
dos blocos 1 e 4, recomenda-se 
que a proposta de lei seja uni-
versal e não específica, devendo 
incluir outros blocos e outros ti-
pos de recursos”, lê-se no pare-
cer da AMECON, que, na verda-
de, sugere a inclusão de todos 
os recursos naturais não reno-
váveis, citando como exemplos 
rubis, grafite, areias pesadas, 
carvão e o próprio gás.

Preocupação com desastres

No seu parecer sobre a pro-
posta de Lei de criação do Fundo 
Soberano, a AMECON mostra-se 
igualmente preocupada com a 
ocorrência, de forma cíclica, dos 
eventos de natureza extrema 
em Moçambique. Por essa ra-
zão, propõe o alargamento dos 
objectivos que norteiam a cria-

Texto: Amad CandaD&F

AMECON quer  que Fundo Soberano 
inclua outros recursos

FSM é motivado pelo gás

Pedro Cossa, presidente da AMECON

SÓ O GÁS DO ROVUMA NÃO BASTA
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Não há melhor forma de perder uma ba-
talha senão por sentir-se derrotado antes de 
gotejar o último suor. O impacto que muitas 
vezes as coisas da vida têm: o sucesso, o amor, o 
apogeu dos nossos planos, surge da capacidade 
que cada um tem de acreditar na possibilidade 
de inovar. Então, se consegues te imaginar no 
impossível, no climax dos teus sonhos, saberás 
identificar quando chegar a hora de receberes 
o teu cântico de felicidade, como um soldado 
que vitorioso volta da guerra e, pela felicidade, 
olha para a tua esposa e diz: “te amo”.

É importante perceber que a magia das coi-
sas é vivida quando de dentro de nós liberta-
mos aquele ser sedento de vitória e um pouco 
do bolo do sucesso. 

Muitos sentem-se derrotados antes mesmo 
de irem à luta, à batalha. A derrota torna-se, 
nesse momento, tão real quanto a tua incapa-
cidade de convencer as pessoas que podes ser 
diferente. E quando te sentires derrotado, facil-
mente chegarás a uma fase em que dirás: “esta 
não é a minha fase de vencer” ou “se não venci, 
é porque não é a minha vez, então, vou ser pa-
ciente”. É importante perceber que as oportu-
nidades de se ser vencedor são definidas por 
cada um, porque ser paciente não significa 
aceitar ser derrotado. Se for para ser paciente, 
que seja definindo o teu próximo passo.

Pensas que a vida é complicada e faz-te ter 
vontade de sumir? Então, muda-a. Faça dela 
algo incrível e surpreenda as pessoas com o 
simples, mostre que há alegria no que pensam 
ser fútil. Mas lembra-te que nessa caminha-
da nunca seguirás sozinho. Sê importante no 
meio das pessoas com quem vives, não sejas 
mais um amigo, sê aquele sem o qual os teus 
amigos não poderiam viver: cria a tua marca 
no meio das amizades, a marca da diferença, e 
perceba que não és um caso à parte.

Muitas vezes, perdemos facilmente o foco 
porque as coisas (que nos fragilizam) aconte-
cem ao mesmo tempo. Ora não temos dinhei-
ro para pagar o aluguer, passamos à noite sem 
jantar, até mesmo ficamos sem dinheiro para 
pagar o chapa (ónibus). Todas estas dificulda-
des, por vezes, aparecem para nos testar, fazer 
de nós puros gladiadores que não choram pelo 
leite que ainda está no copo. Essas fases duras 
surgem para fortificar o nosso elo mais fraco e 
deixar-nos maduros para seguir em frente.

Às vezes, quando nos encontramos depri-
midos e sem chão, recorremos à igreja para 
orar, para pedirmos que do céu caiam luxúrias 
ou empregos, mas as coisas não acontecem fa-
cilmente, assim como não existem ocasionali-
dades, pois, nós é que fazemos as coisas acon-
tecerem. Aliás, muitos não percebem o sentido 
de rezar, pois o fazem quando se encontram 
deprimidos ou em desespero à procura de algo.

As preces, nalgumas vezes, não são feitas 
para coisas imediatas ou “materiais”, por isso, 
algumas vezes, saímos da igreja como entra-
mos, porque esperamos algo a mais. Na ver-
dade, a oração nem sempre vai-te dar o que 
pediste, mas vai-te dar o que tu precisas para 
seguir em frente e alcançar, com força e vonta-
de, a tua felicidade.

Não há vida sem desafios, pois, as preocu-
pações do mundo são como as folhas secas que 
caem da árvore: vemo-las todos dias. E nessa 
tarefa de varrer, cada um faz a sua maneira. 
Então, se quiseres a tua casa limpa, terás que 
varrer com calma e atenção para não deixar 
nenhuma folha para trás.

A tua vez de vencer vai chegar, disso não 
duvides, mas uma coisa é certa: estejas pronto 
para novos pensamentos, fica à espera de todas 
as dificuldades, saiba superar o medo de ser 
derrotado, perceba que cada dia que acordas 
é uma nova oportunidade para o teu sucesso. 
Você pode vencer, porque você nasceu vence-
dor. Somos todos vencedores quando ganha-
mos a vida.

Quem disse que estás numa fila e que de-
ves esperar os outros serem felizes? Tu podes 
definir o melhor momento da tua felicidade. 
Então, saiba exaltar em voz alta para que todos 
te escutem e digam: se estou aqui, não vou cair 
sem lutar. Porque é isso que fazem os fortes, é 
isso que te vai tornar tu mesmo e um arquicte-
to da tua própria vitória.

Os teus sonhos podem ser difíceis de con-
cretizar, mas eles serão possíveis se tu acredita-
res neles. Queres ser piloto? Não há aviões no 
teu país? Então, comece pelo que existe. Seja 
carpinteiro, machambeiro ou electricista, mas 
nunca esqueça o teu maior objectivo na vida: 
ser piloto!

Às vezes, é bem dificil acreditar que se pode 
mudar as nossas vidas por causa de muitas 
quedas e momentos de incertezas. Vais dormir 

comendo pão sem nada, vais dormir comendo 
arroz cru, vais dormir sem ter algo de comer 
enquanto escutas o teu estômago roncando. 
Mas não pense nisso como o fim do teu cami-
nho. Não pensa que isso é o fim do teu cami-
nho ao sucesso. Não reclama somente porque 
não tiveste o teu prato predilecto. Não te cur-
ves ao desespero enquanto perguntas por quê 
Deus está a ser injusto contigo. Sejas tu mesmo 
justo contigo.

Sempre que acordares, cultiva um novo de-
safio do dia. Pensa no que queres investir, de-
fine no que queres e onde queres crescer. Não 
pensa que pessoas vão se juntar sempre às tuas 
ideias. Muitas vezes, vais começar sozinho, mas 
isso não te pode prender ao medo de crescer. 
Acorda e diga não estou derrotado. Diga que 
podes vencer porque és um vencedor. Esteja 
pronto para receber o troféu da vitória. Inves-
te nas tuas ideias e esteja pronto para lutar por 
elas, pois não chegarás ao apogeu sem passares 
por desesperos. Faz pessoas te seguirem por 
seres ideal, por acreditarem que sem ti não po-
dem viver. Sê a seta virada ao sucesso. Viva o 
teu sonho e seja mais do que um ambulante da 
vida que não sabe para onde vai.

Estás desempregado? Então, procura me-
lhorar as tuas habilidades, melhora as amiza-
des, define com quem queres crescer, porque 
nem todos com quem andas te ajudarão a al-
cançar tais sonhos. Então defina no meio des-
ses com quem convives aquele com quem vais 
seguir. Define quem será a tua bengala quando 
estiveres para cair. Não estás presente nas redes 
sociais? Então, estás no anonimato. Cria ami-
zades dentro e fora do teu país, faz links que te 
possam fazer viajar e conhecer o mundo, racio-
cina e veja de que o mundo precisa. Veja o que 
falta para que as pessoas estejam completas e 
felizes e sente o prazer de ser inovador.

Saiba reconhecer que és valioso e que tuas 
ideias servem, senão as pessoas não te vão co-
nhecer por mais nada senão pela aparência da 
fome que demonstras. Ninguém nasce para 
fracassar, o fracasso é uma escolha de quem 
não almeja o sucesso.

Mostra ao mundo que vales mais e navega 
nas vitórias que tu conquistaste com o batalhar 
do teu dia-a-dia. Tu podes vencer, basta acredi-
tares e investires mais nas tuas ideias.

Sérgio dos Céus Nelson

Inovação como base para excelência

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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 Nobre Rassul

Respeitar o bem-estar co-
mum representa a constru-
ção contínua da verdadeira 
cidadania, que se alarga ao 
sentimento de bem-estar das 
classes mais baixas, sobretudo 
para o exercício de uma cida-
dania inteligente em todas as 
vertentes sociais.

Todavia, alguns valores so-
cioculturais, derivados da 
contemporaneidade, não res-
peitam o critério moral da ci-
dadania. Compreende-se que 
não se trata assim de um ideal 
distante do que nos foi habi-
tuado depois da independên-
cia de Moçambique, em que o 
valor do acto de educar, for-
mar e cultivar os actos morais 
para o bem-estar e o renovar 
do sentimento patriótico se 
foram degradando.

Sabemos que a instaura-
ção de um novo critério de 
cidadania, baseado apenas 
na nacionalidade, pode vir a 
exigir um quadro mais com-
plexo e amplo de entendimen-
to da natureza e fenómeno a 
que os moçambicanos se en-
contram expostos, olhando 
para a dimensão da nação e 
multiculturalidade.  

A garantia de efectivação 
dos direitos e liberdades fun-
damentais do povo, visando 

a realização plena do plano 
de salvaguarda dos âmbitos 
e valores sociais, culturais e 
o aprofundamento da demo-
cracia participativa deveriam 
constituir a natureza de go-
vernação de uma nação rica, 
na dimensão das práticas 
ideológicas sobre o sistema de 
governação que se pretende 
materializar, mas é preciso re-
conhecer que existe a falta de 
cidadania no sistema de go-
vernação implantado em Mo-
çambique, o que constitui um 
perigo moral e liberal (este 
relativismo contribui na ven-
da desenfreada dos recursos 
aos chineses e outros cidadãos 
de origem asiática e europeia 
sem, no entanto, respeitar-se 
os direitos fundamentais da 
população que reside na área 
visada). Os riscos da mani-
pulação e imposição de von-
tades que descredibilizam o 
Estado vêm da lógica da mo-
ralidade intelectual e morali-
dade sociocultural enquanto 
moçambicanos.

  "Quando o mal impera o 
povo chora” e a cidadania 
anda à deriva.

Dentre as novas problemá-
ticas em Moçambique, a fal-
ta de condições para a ges-
tão e funcionamento normal 

do aparelho do Estado criam 
uma nova narrativa sociológi-
co que se evidencia na fragili-
dade permanente das relações 
sociais e na perca do espírito 
patriótico, devido à falta de 
uma política real de resolução 
dos principais problemas do 
país e da juventude.

As desigualdades sociais re-
presentam um problema na 
instabilidade sociopolítica e 
cultural e trazem à ribalta os 
problemas que originam o re-
lativismo ético e moral, bem 
como um modelo de actuação 
dos governos não liberais e 
antidemocráticos que actuam 
de modo a adulterar as prá-
ticas comportamentais e cul-
turais dos povos originários, 
com oV intuito de formatar as 
mentes, o que tem contribuí-
do no desrespeito das práti-
cas de sublevação identitária, 
causando migrações em mas-
sa, êxodos rurais.

Precisamos de ser coerentes 
connosco mesmos para que 
possamos receber dos outros 
o carinho e a visão do futuro 
e rumo que Moçambique está 
a tomar. Olhar para o bem-
-estar do povo lembra-nos da 
importância de rectificar os 
erros que reprovam o Estado 
de direito e bem-estar social.

A cidadania e a luta pelo bem-estar comum
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Como chorar-te Edson da Luz: Mano Azagaia, 
1984-2023.

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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Mãe disputa amante com a filha

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

É quase que um insólito. Mãe deci-
de cortar relações de familiaridade ou 
maternidade com a filha, porque esta 
(filha), supostamente, arranca-lhe o 
amante. A história é verídica e muito 
recente. Carla, nome fictício, é mãe da 
Judite, também nome fictício. A mãe 
tem pouco mais de 50 anos de idade e 
a filha 30 anos.

Carla foi, desde jovem, mulher des-
leixada para com o que devia ser res-
ponsabilidade de uma mulher. A prova 
disso é que deu à luz sua primogénita 
(Judite) e, poucos meses depois, deci-
diu abandonar a criança recém-nasci-
da, deixando-a com as cunhadas, ir-
mãs do então marido.

Quer isto dizer que a miúda cresceu 
meio distante da mãe, que sempre se 
preocupou com a prática de negócio 
informal (mukheru). Nesse percurso, 
Carla acabou conhecendo um outro 
homem, por sinal um funcionário das 
alfândegas, com quem amantizou por 
longo tempo, enquanto o marido, o 
pai da filha, trabalhava nas minas da 
África de Sul. Mais tarde, Carla viria a 
assumir oficialmente a relação com o 
então amante alfandegário, com quem 
passou a viver maritalmente. A relação 
gerou outros quatro filhos, por sinal 
todos rapazes.

Enquanto isso, Judite, a primeira fi-
lha da Carla, ia crescendo sob cuida-
dos das tias, irmãs do pai. O pai, esse, 
depois de terminar o contrato de tra-
balho nas minas da África de Sul, tor-
nou-se homem de negócios, aventu-
rando constantemente pelo país fora, e 
perdeu a vida quando a filha tinha 10 
anos. Isso significa que a miúda cres-
ce distante de ambos os progenitores, 
embora recebesse com frequência visi-

tas da mãe, que passou a ser amiga das 
ex-cunhadas e da família do ex-marido 
no geral.

Já crescida, Judite trabalha actual-
mente como funcionária bancária e 
tem um filho, fruto de uma relação já 
terminada. Sucede que, no ano passado, 
um dos filhos da Carla, por sinal o mais 
velho dos quatro que gerou no actual 
casamento, perdeu a vida. Consequen-
temente, a filha, Judite, passou, durante 
o período de luto (40 dias), a residir na 
casa da mãe, onde há uma dependência 
cujo inquilino é um jovem de 30 anos, 
idade da Judite.

Eis que, durante esse período de 40 
dias de convivência, Judite acabou se 
encantando pelo jovem, até porque ela 
estava livre, não estava envolvida em 
nenhuma relação. A vida foi se desen-
rolando durante meses sem que a mãe 
soubesse do que estava acontecendo 
entre a filha e o jovem inquilino, a que 
atribuímos o nome de Lino.

Para melhor entendimento do que 
está por vir, devemos esclarecer o se-
guinte episódio: no decurso da vida, o 
marido da Carla, o alfandegário, con-
traiu um AVC e, praticamente, passa a 
maior parte do tempo fechado no seu 
quarto, isolado de tudo e todos, e quase 
tudo passa-lhe ao lado.

Feita a contextualização, prossegui-
mos. Mais tarde, e porque o love estava 
em alta entre Judite e o jovem Lino, eis 
que decidem sair daquela casa para ar-
rendar uma outra independente, onde 
se pudessem sentir mais à vontade. Foi 
assim que a mãe da Judite ficou a saber 
que, afinal de contas, Lino andava “em 
cima” da filha. Esta notícia não caiu 
bem nos ouvidos da mãe, que não se fez 
de rogada e disse para a filha: "você não 

pode, nem deve, de jeito nenhum, viver 
ou relacionar-se com o Lino, porque ele 
me conquistou!”

Como se pode imaginar, apesar de 
Lino ser aparentemente um jovem com 
muitas dificuldades financeiras, Judite 
já tinha por diversas ocasiões saborea-
do o "mel" e não aceita largar o favo, 
factor que criou, de forma aberta, uma 
fricção no seio familiar, com os irmãos 
mais novos da Judite a saírem em defe-
sa da mãe.

Nesta altura, Carla, mãe da Judi-
te, impôs sanções fortes à filha. Isto é, 
retirou-lhe tudo que em conjunto in-
vestiam para o negócio, e, como se isso 
não bastasse, agora ameaça retirar-lhe a 
viatura que a filha comprou com salário 
próprio. Carla justifica que retira tudo à 
filha porque Lino é um oportunista que 
apenas vive às custas das mulheres.

Verdade ou não, a situação está con-
fusa e a mãe já não fala com a filha e 
insiste que a filha deve separar-se do 
Lino, porque este a conquistou enquan-
to residia na dependência como inquili-
no. Ninguém sabe ao certo se a referida 
conquista terá resultado em algo mais.

A posição de Lino é intrigante. O 
jovem responde a Judite que prefere 
não comentar as palavras vindas da 
mãe, até porque, para ele, não é ético 
falar da mulher que se recusa a ser sua 
sogra.

Queremos recordar aos nossos leito-
res que Carla, mãe da Judite, é do gru-
po da mulher que, na edição passada, 
“arrancou” um jovem que era marido 
de outra mulher. Assim vai a vida, com 
mulheres adultas a disputarem espaço, 
ou melhor, homens com idades muito 
inferiores as delas. Chamam-lhes cho-
colate ou danone.
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ção do Fundo.
A agremiação propõe a “constituição de um fun-

do de protecção social para a melhoria dos pacotes 
de protecção social básica para suprir o défice do 
Orçamento do Estado nas transferências efectuadas 
às famílias em situações de vulnerabilidade”, por 
um lado, e a “cobertura aos desastres naturais para 
financiamento às acções de mitigação do impacto 
dos choques causados pelos eventos naturais”, por 
outro.

Refiara-se que, nos últimos anos, Moçambique 
transformou-se num autêntico corredor de ciclones 
e de outros eventos decorrentes das mudanças cli-
máticas. O Ciclone Freddy, que fez vários estragos na 
província da Zambézia, foi o último dos desastres.

AMECON defende Fundo como instituição

A classe dos economistas também defende que 
o Fundo Soberano seja uma instituição, e não uma 
conta, como indica a proposta do Executivo. De igual 
modo, consideram ser necessário clarificar a moeda 
em que a conta estará denominada, visto que a tri-
butação em Moçambique é feita em meticais.

Adiante, a agremiação defende que a priorida-
de do financiamento ao Orçamento do Estado em 
detrimento do objectivo de poupança deve ser re-
duzida, considerando que existem outras fontes de 
financiamento ao OE. 

Outra das grandes preocupações está ligada à 
transparência e prestação de contas. Neste capí-
tulo, a AMECON sugere a criação de um website 
onde se possa publicar toda a informação, “ao in-
vés da proposta actual, que prevê uma dispersão 
da informação entre as 12 páginas do Ministério 
da Economia e Finanças e o Banco de Moçambique 
(relatórios trimestrais publicados na página de in-

ternet do BM, e os relatórios anuais publicados na 
página do MEF)”.

Recomendações finais

Em termos gerais, são estas as propostas da 
AMECON em relação ao Fundo Soberano:

O FSM deverá abarcar todos os recursos natu-
rais não-renováveis, em exploração e por explorar, 
sendo extensivo a todo o território nacional e não 
apenas a blocos específicos. 

2. O objectivo de poupança para as gerações fu-
turas deverá ser salvaguardado, contrariamente à 
prioridade que se pretende atribuir ao OE.

 3. Aos objectivos do FSM, deve-se considerar 
a constituição de um fundo de proteção social e 
a cobertura aos desastres naturais para financia-
mento às acções de mitigação do impacto dos 
choques causados pelos eventos naturais. 

4. Recomenda-se a adopção de um mecanismo 
mais flexível e uma percentagem progressiva, ten-
do em conta a capacidade de absorção da econo-
mia às variações positivas nos volumes de receitas. 

5. O fundo soberano deverá ser uma entidade 
independente e não uma conta bancária como 
se pretende, sendo a sua gestão assegurada por 
gestores selecionados por concurso público, com 
prestação de contas à AR e publicação dos relató-
rios de gestão no website do fundo e nos princi-
pais órgãos de comunicação social. 

6. A política de investimento deve estar alinha-
da a um plano nacional de desenvolvimento com 
um horizonte de longo prazo, no qual estejam 
identificadas as áreas prioritárias, sem descurar a 
componente de infraestruturas e alocação territo-
rial. A elaboração de um Plano de Desenvolvimen-
to, com uma política de investimentos de longo 

prazo, que se alicerça às estratégias nacionais e sec-
toriais, irá permitir que não haja dispersão ou uso 
ineficiente dos recursos. 

7. As regras para a realização dos investimentos 
no fundo devem ser mais explícitas e regulamenta-
das, definindo o tipo de investimentos e os mecanis-
mos que podem ser usados; 

8. É necessário garantir que os investimentos do-
mésticos para estabilização macroeconómica sejam 
claramente definidos, bem como o tipo de financia-
mentos ao crescimento e desenvolvimento econó-
mico e social. Adicionalmente, deverá ser clarificado 
o destino a dar ao retorno do investimento do FSM. 

9. O país deve considerar a adopção de uma regra 
fiscal, que deve ser legislada e que mostre o come-
timento do Governo na gestão das finanças públi-
cas. Uma regra fiscal bem desenhada irá ajudar a 
conter défices orçamentais excessivos e garantir a 
sustentabilidade das finanças públicas, o que mos-
trará um sinal positivo para os mercados financeiros 
e investidores. 

10. As atribuições da Comissão de Supervisão e 
do Conselho Consultivo de Investimento deverão 
ser definidas na presente lei, e clarificada a compo-
sição dos seus integrantes. Para o efeito, deve ser 
claramente especificado o que se considera socie-
dade civil, académicos, comunidade empresarial 
para evitar interpretações subjectivas. 

11. Recomenda-se a retirada do artigo 32, sobre 
confidencialidade, por ir contra o direito de acesso 
à informação bem como todos os outros articulados 
relacionados com a matéria. 

12. É necessário instituir um mecanismo que ga-
ranta a aplicação de sanções legais, incluindo crimi-
nais se for o caso, quando se comprovar incumpri-
mento que lesa o espírito que norteou a criação do 
Fundo.

Proposta já está na AR
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não iam deixar passar as outras raças.
 

Ordens para pulverizar

Os minutos passam e os jovens chegam sem parar à es-
tátua do arquitecto da unidade nacional, que assiste àque-
le estranho movimento sem perder a postura. Há grupos 
organizados vindos dos mais diferentes pontos da cidade 
e até dos mais remotos distritos da província de Maputo, 
incluindo Namaacha, onde Edson foi entregue à Luz, em 
1984.

O requinte com que as camisetas foram preparadas e o 
critério com que as rimas de Azagaia foram seleccionadas 
mostra o quão os admiradores se dedicaram a todo o gás 
a esta iniciativa. Mas a polícia tem gás para forçá-los a “dar 
gás” – gíria usada para referir-se à fuga. É o que acontece 
ainda ainda antes das 08:30h, hora em que a marcha, que 
iria desaguar na Praça da Independência, devia arrancar.

Numa autêntica “pulverização”, a Unidade de Interven-
ção Rápida (UIR) lança gás lacrimogénio sobre as massas 
indefesas. O que devia ser marcha lenta transforma-se de 
imediato numa corrida de gente atordoada que, perante a 
cegueira temporária provocada pelo gás, expõe-se a atro-
pelamentos, não fosse a área em causa de muito tráfego.

Num instante, desfaz-se o ajuntamento e a marcha que 
precisou de duas semanas de preparação revela-se uma 
miragem, sobretudo quando está Cídia Chissungo, uma 
das organizadoras, a dar indicações para “recuar” nas suas 
redes sociais, concretamente Twitter e Facebook. “Tudo  
que não queria era que alguém saísse ferido”, acabaria por 
justificar a sua acção, no final do dia, em conversa com nos-
sa equipa de reportagem. 

Cenário de guerra

O desejo de Cídia Chissungo não se concretiza. Indife-
rentes à voz do comando, os jovens dispersados pela polí-
cia reagrupam-se e improvisam um novo itinerário. Em vez 
da Eduardo Mondlane, usam 24 de Julho, outra das mo-
vimentadíssimas avenidas da capital moçambicana. Com 
indisfarçável revolta, gritam “povo no poder”, “ladrões, 
fora!”, num claro repúdio ao cerceamento da liberdade de 
manifestação, consignado no artigo 51 da Constituição da 

UIR serve violência gratuita e cara
ao País
O povo moçambicano, especial-

mente a camada jovem, ainda 
não se recuperou da “babalaze” 
(ressaca, em xichangana) do de-

saparecimento físico do rapper Azagaia, a 
quem é colado, sem contestação aparen-
te, o epíteto de herói. Entretanto, a dor 
e consternação têm sido mesclados com 
diversas acções de homenagem ao MC de 
intervenção social cuja dimensão extra-
pola as fronteiras do Hip Hop, da música 
e de Moçambique. O maior movimento 
de tributo consistia na realização de mar-
chas, no último sábado, 18 de Março, nas 
principais cidades do país. Só que as mar-
chas deram lugar a correrias incessantes 
devido à brutalidade da polícia, que usou 
gás lacrimogénio e cassetetes para repri-
mir actos pacíficos e legais, numa flagran-
te violação da Constituição da República e 
dos Direitos Humanos. Desta vez, os “vân-
dalos e marginais” estiveram fardados.

Pouco antes da hora da concentração, juntam-se 
numa das principais avenidas da cidade de Maputo cen-
tenas de jovens com o objectivo de iniciar a marcha em 
homenagem ao nome maior do rap nacional e um dos 
gigantes da lusofonia. O ponto escolhido para o efeito é 
onde está a estátua de Eduardo Mondlane, de punho em 
riste, uma imagem que lembra a coreografia com que o 
próprio Azagaia acompanhava o coro “Povo no Poder”, 
que entretanto tende a tornar-se, agora ainda mais, slo-

gan da revolta popular.
Os jovens estavam ávidos de homenagear o seu ídolo, 

mas foram os agentes da Polícia da República de Moçambi-
que (PRM) os primeiros a chegarem ao local, determinados 
a impedir que a marcha – cuja legalidade é inquestionável, 
tivesse lugar. Um oficial explica aos organizadores que o iti-
nerário teria de ser alterado, para a perplexidade de todos.

Não há acordo. Mas também, não há agitação. Há ape-
nas centenas de jovens empunhando dísticos, e outros 
ainda com punhos no ar. Doutro lado, um “punhado” de 
agentes da lei e ordem empunhando armas. Aos poucos, 
começa a vislumbrar-se com maior nitidez o que está por 
vir: os “cães de raça” – sim, também está a Polícia Canina – 

Agredido pela polícia, este cidadão acabou estatelado

Polícia chegou ao local antes dos manifestantes

18 DE MARÇO: DIA EM QUE POLÍCIAS FORAM VÂNDALOS

Texto: Amad CandaD&F
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forma, há um oásis chamado Quelimane, capital provin-
cial da Zambézia. Devastada recentemente pelo Ciclo-
ne Freddy, a urbe é “poupada” pela PRM. O normal vira 
excepção!

Repercussão gigante

A violência servida gratuitamente pelas forças po-
liciais está a ter consequências que podem ser custo-
sas à imagem de Moçambique, pelo menos a avaliar 
pelo tom das reacções que chegam de toda a parte. 
A Human Rights pede investigação de alegadas viola-
ções perpetradas no âmbito do uso “desproporcional 
e desnecessário” da força para reprimir manifestações 
pacíficas. Já a amnistia internacional fala em um “acto 
ultrajante de policiamento infeliz contra manifestantes 
indefesos”.

Internamente, também há reacções e algumas vin-
das de membros do partido no poder, como é o caso 
de Samora Machel Jr, para quem os actos de sábado 
“violam a nossa definição constitucional como Estado 
de Direito Democrático”. “Esta violência de agentes do 
Estado contra os seus cidadãos é também uma traição 
aos valores e princípios fundamentais do partido que 
dirige o nosso Estado, uma traição às tradições gloriosas 
da Frente de Libertação de Moçambique de defesa dos 
interesses do povo moçambicano e uma traição à Freli-
mo como partido da paz e do diálogo”.

Em comunicado, a Associação Moçambicana de Juí-
zes destaca que foram coarctados direitos inerentes à 
pessoa humana e lembra as entidades públicas e priva-
das que o respeito à Constituição vincula a todos.

Cidade foi tomada pelo gás lacrimogénio

Cidadãos em fuga

Na Beira, foi este ocenário

da Assembleia Municipal escapa.
Em meio ao deserto de decência em que o país se trans-

República.
Aquilo que se pretendia que fosse uma marcha pacífica 

em homenagem ao autor dos álbuns Babalaze e Cubaliwa 
torna-se num protesto que dá azo à edição de um álbum 
de fotografias chocantes, porque revelam jovens a serem 
brutalmente espancados, outros com a face banhada de 
sangue porque foram atingidos pelos disparos da polícia, 
e alguns estatelados e inconscientes em plena via pública.

O cenário é de guerra, mas com forças desproporcio-
nais. Enquanto a polícia tem todos os meios de combate 
– viaturas blindadas, armas, coletes à prova de bala – a po-
pulação defende-se apenas com palavras, porque, apesar 
do cenário hostil em que se encontra, não deixa que nada 
sufoque o grito de liberdade que explode na garganta. 
Mas também não cogita recuar.

É assim que se chega ao Jardim dos Madjermanes, na 
esperança de que a perseguição policial cessaria. Errado. 
Em pouco tempo, as forças policiais cercam o espaço e lan-
çam mais gás lacrimogénio contra os manifestantes, que 
nem por isso respondem com violência. Nova dispersão se 
dá, mas ninguém se dá por derrotado.

 
Ataques indiscriminados e vandalismo

São quase 10h:30 e a “batalha” continua. Os jovens con-
seguem reagrupar-se e insistem em marchar, tendo como 
objectivo final chegar à Praça da Independência, onde 
tinham estado a 14 de Março, no velório de Azagaia. Em 
resposta, a polícia aumenta os níveis de violência e, mais 

que provocado pelo tiro da polícia.
Num show de depredação do património privado, o 

gás lacrimogénio é lançado também contra os prédios. O 
gás passa a ser a fragrância predominante nos apartamen-
tos. São as forças de segurança a causarem insegurança às 
famílias nas suas próprias casas. “Foi uma falha”, justifica 
um agente da UIR quando questionado por uma cidadã 
atónita com o que vê.

Pelas 12 horas, a tensão baixa, com os vários jovens a 
arrepiarem o caminho. O cenário, no entanto, está longe 
de ser o convencional, não só porque continuam ataques 
a pequenos grupos, mas também porque a cidade está 
tomada de blindados, colocados em locais estratégicos 
visando impedir o acesso à Praça da Independência, um 
lugar histórico rodeado de edifícios igualmente históricos, 
como é o caso da Catedral de Maputo, onde jovens que 
rezam “Ave Maria” são surpreendidos com disparos de gás 
lacrimogénio. Nossa Senhora!

Quelimane: o oásis no deserto da decência

Tal como na capital moçambicana, as marchas em ho-
menagem ao músico Azagaia são reprimidas em Nampu-
la, Vilankulo, Xai-Xai e Beira. No “Chiveve”, a estranha proi-
bição é justificada com a “falta de condições operativas”. 
O que não falta são armas, blindados, gás lacrimogénio e, 
claro agressões e detenções, das quais nem o presidente 

do que isso, amplia o seu “público alvo”.
A dado passo, os ataques começam a ser direccionados 

a qualquer um que comete a ousadia de circular pela cida-
de. É assim que é atingida uma viatura ligeira de uma se-
nhora que, por sinal, estava acompanhada por uma criança. 
O carro não acaba “engolido” por chamas graças a pronta 
intervenção de populares, que debelam de imediato o fogo 
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Sistema, para que hoje, tanto eles como os seus 
familiares tenham o direito à pensão”, frisou.

 Por seu turno, a governadora de Gaza, Marga-
rida Mapanzene Chongo, apelou a todos os pen-
sionistas a afluírem aos serviços do INSS ao nível 
da Cidade de Xai-Xai e nos distritos para realiza-
rem a PAV, como forma de garantir o pagamento 
das suas pensões.

  O representante dos pensionistas, Eusébio 
Vembane, enalteceu o INSS pelo esforço que tem 
empreendido para garantir a protecção social dos 
trabalhadores, tendo destacado os vários apoios 
que o INSS tem concedido aos pensionistas e suas 
famílias, no âmbito do Programa de Acção Sanitá-
ria e Social.

  A PAV, que desde o ano de 2018 decorre de 
forma biométrica, compreende a captação da 
imagem do pensionista e das impressões digitais, 
contribuindo para a transparência, celeridade, fia-
bilidade e credibilidade do processo.

  Para a sua realização, 
os pensionistas devem 
ser portadores do cartão 
de pensionista e do bi-
lhete de identidade ou 
do passaporte. Os filhos, 
com idade entre os 18 
e 25 anos, devem ainda 
apresentar o certificado 
de frequência de ensino 
médio ou superior. 

Os pensionistas com 
dificuldades de locomo-
ção são atendidos em 
suas casas, através de bri-
gadas do INSS. Para os que 
residem no estrangeiro, a 
PAV será feita mediante a 
apresentação de um certi-
ficado de vida e/ou atesta-
do de residência emitido 
pelos serviços consulares 
de Moçambique.

  Na província de Gaza, 
serão abrangidos pelo 
processo 4.401 pensionis-
tas, dos quais 1.252 são por 
velhice, 44 por invalidez e 
3.105 de sobrevivência. 

O Sistema de Seguran-
ça Social cobre em Gaza, 
em termos acumulados, 
até Dezembro do ano pas-
sado, 6.372 contribuintes, 
109.696 beneficiários e 
4.117 Trabalhadores por 
Conta Própria (TCP). A 
nível nacional, existem 
162.081 contribuintes, 
2.483.171 beneficiários e 
42.638 TCP.

Perto de 116 mil pensionistas do 
Sistema de Segurança Social, entre 
os de velhice, sobrevivência e in-
validez, serão abrangidos, a nível 

nacional, pela Prova Anual de Vida (PAV), 
um procedimento administrativo que con-
siste na verificação física da existência do 
titular da pensão.

Para o efeito, teve lugar no dia 13 do mês em 
curso, na cidade de Xai-Xai, província de Gaza, a ce-
rimónia central do lançamento da PAV, que decor-
rerá, de forma presencial, ao nível dos serviços do 
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), no-
meadamente nas delegações provinciais, distritais 
e nos postos de atendimento.

  O acto foi dirigido pelo vice-ministro do Tra-

balho e Segurança Social, Rolinho Manuel Far-
nela, e contou com a presença da governado-
ra de Gaza, Margarida Mapanzene Chongo, do 
presidente do Município de Xai-Xai, Emídio 
Xavier, de quadros do sector da Administração 
e Trabalho em Gaza, pensionistas, entre outros 
participantes.

 O vice-ministro do Trabalho e Segurança So-
cial destacou, na sua intervenção, a importância 
de os pensionistas aderirem em massa ao pro-
cesso, como forma de evitarem a interrupção 
das pensões.

  O governante disse que a PAV é exercício 
que permite actualizar periodicamente o cadas-
tro dos pensionistas e tem um sentido extrema-
mente importante. “Assim, a PAV não é um mero 
exercício de contacto com os pensionistas. É um 
acto de aproximação constante entre o INSS e 
os pensionistas que ao longo do exercício da 
sua actividade profissional contribuíram para o 

Texto: CortesiaD&F

Prova de vida abrangerá cerca de 116 
mil pensionistas

Pensionistas vão enfrentar prova de vida

NA PROVÍNCIA DE GAZA
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NA ABERTURA DO ANO ACADÉMICO DA UCM

O arcebispo da Beira e magno 
chanceler da Universidade Cató-
lica de Moçambique (UCM), Dom 
Cláudio Dalla Zuanna, chama 

atenção para o aprofundamento das desi-
gualdades sociais devido aos conflitos in-
ternacionais. O alerta foi lançado na última 
sexta-feira, 17 de Março, na cerimónia de 
abertura do ano académico da UCM, ins-
tituição que, de acordo com o arcebispo, 
deve promover a cultura de serviço, com-
promisso e responsabilidade para o bem-
-comum.

 “Importa cada vez mais que a universidade tenha uma 
“voz” activa e interventora, utilizando os saberes e conhe-
cimentos como plataformas de diálogo e de compressão 
das diversas literacias e culturas que se confrontam num 
mundo cada vez mais globalizado e complexo. Por con-
seguinte, o papel da universidade não se circunscreve 
apenas dentro das paredes académicas, mas deve estar 
em conexão com os reais problemas que vivemos”, disse 
Dom Zuanna.

  Perante a situação actual, o arcebispo defende que 
a missão da UCM visa, antes de mais, prestar um serviço 
educativo e propor um projecto formativo que responda à 
complexidade em que se vive, não só do ponto de vista da 
exigência em termos de empregabilidade, mas também 
enquanto cidadãos comprometidos com o bem-comum.

“É neste sentido que consideramos que a formação, 
para além da sua dimensão técnica e profissional, implica 
algo mais, ou seja, promover uma formação integral. Esta 
constitui a nossa marca identitária enquanto instituição de 
ensino superior que procura conjugar um perfil formati-

vo que valoriza as dimensões técnico-profissionais e as 
dimensões ético-deontológicas, inspiradas numa visão 
humanista e numa cultura inscrita no compromisso 
social e ético, como o desenvolvimento inclusivo e sus-
tentando as comunidades locais”, disse.

Precisou que a UCM, dentro da sua identidade espe-
cífica, é um lugar privilegiado, onde se procura conju-
gar a produção científica e a necessidade imperiosa de 
conhecimentos, produzindo o bem-estar e contribuin-
do para o fortalecimento da cidadania e do desenvol-
vimento comunitário e local.

“A ciência, no projecto educativo, tem como marco es-
tratégico o desenvolvimento inclusivo e sustentável, dentro 
de uma lógica de inovação e de empreendedorismo social”, 
referiu.

Disse que a UCM continua a apostar num projecto de 
formação alicerçado numa visão integradora, onde a qualifi-
cação dos estudantes implica algo mais do que formar bons 
técnicos.

“Queremos, para além disso, formar cidadãos que saibam 
assumir uma postura de compromisso e de responsabilidade 
face aos desafios que as nossas comunidades nos colocam pe-
rante a exigência de contribuirmos para um desenvolvimento 
inclusivo e sustentável”, destacou o chanceler, mostrando-se 
preocupado com o acirramento das assimetrias na sociedade.

Pesquisa e inovação como prioridades

Por seu turno, o reitor da UCM, Filipe Sungo, disse que a 
instituição continua a fixar o seu olhar na consolidação das 
suas conquistas, que são a pesquisa e inovação. Referiu que, 
devido às múltiplas mudanças que sucedem, influenciadas 
pelas catástrofes naturais, a título de exemplo, torna-se ne-
cessário e urgente dominar as tecnologias de informação e 
comunicação.

“A UCM, na sua essência, assume a missão, enquanto insti-
tuição de ensino inspirada por princípios cristãos católicos, de 
desenvolver e difundir o conhecimento científico, assim como 
formar cidadãos e profissionais comprometidos com a vida e 
com o desenvolvimento sustentável da sociedade moçambi-
cana, bem como do mundo em geral”, disse.

Sungo precisou que o alcance desse objectivo só será pos-
sível mediante a criação de uma autêntica cultura de busca 
pela verdade e do respeito pela pessoa humana, coadjuvada 
com a promoção de uma investigação, nos domínios das ciên-
cias sociais, humanas e exactas, numa perspectiva integrado-
ra, alicerçada na busca contínua pela verdade.

Por sua vez, e falando na qualidade de porta-voz da UCM, 
o vice-reitor para área da Administração e Finanças, Armindo 
Tambo, disse que, neste momento, a instituição conta com 12 
mil estudantes recém-ingressados, na sua maioria em regime 
de ensino à distância.

Texto: Faruk AlbertoD&F

Arcebispo da Beira alerta para as 
desigualdades sociais

Dom Cláudio Zuanna

Centenas acompanharam a abertura do ano académico
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LEMO apoia famílias vítimas das 
inundações

A Liga dos Escuteiros de Mo-
çambique em Inhambane 
(LEMO), em parceria com a 
Fraternidade da Capulana 

e o Grupo das Meninas da Cidade de 
Inhambane, ofereceu recentemente 
cestas básicas a um total de 20 famí-
lias que vivem nos bairros Rumbana 
1 e 2, arredores da cidade da Maxi-
xe, e que num passado não distante 
foram afectadas pelas inundações 
causadas pelas chuvas intensas que 
caíram um pouco por toda a provín-
cia de Inhambane. 

O kit de produtos alimentares, oferecidos a cada 
família, é composto por 10 kg de arroz, 3 kg de açú-
car, 1 litro de óleo, 1kg de amendoim, 1kg de feijão 
manteiga, massa esparguete, 1kg de omo e sal de 
cozinha.

No total, são 20 as famílias beneficiadas, o cor-
respondente a 100 pessoas que vivem nos bairros 
Rumbana 1 e 2, arredores da cidade da Maxixe, cujas 
casas foram destruídas total e parcialmente.

  A iniciativa, que numa primeira fase abran-

Famílias visivelmente satisfeitas

Parte dos produtos entregues

NA CIDADE DA MAXIXE

geu apenas dois bairros da capital económica de 
Inhambane, enquadra-se no âmbito da acção de 
responsabilidade social e foi promovida pela Liga 
dos Escuteiros de Moçambique em Inhambane 
(LEMO), em parceria com a Fraternidade da Capu-
lana e o Grupo das Meninas de Inhambane, organi-
zações não-governamentais que trabalham em prol 

do bem-estar social da criança, adolescente e jovem.
Entretanto, os beneficiários mostraram-se satisfeitos 

com este gesto. Segundo eles, há muito que aguarda-
vam por este momento, visto que as chuvas e os ventos 
fortes arrastaram consigo quase todos os seus bens, in-
cluindo produtos alimentares.

Amélia Sitoe vive no Bairro Rumbana 1 e é uma de 
tantas outras pessoas que viram as suas casas a serem 
destruídas pela fúria das chuvas, e, por conta disso, re-
cebeu uma cesta básica. Não esconde a sua satisfação 
e afirma que este apoio vai fazer alguma diferença na 
sua vida.

"Estou muito feliz por ter recebido este apoio. Na 
verdade, eu não sabia o que iria comer no dia de hoje, 
desde que perdi tudo por conta das inundações ainda 
não consegui recuperar nada, quero agradecer a LEMO, 
a Fraternidade da Capulana e ao Grupo das Meninas da 
Cidade de Inhambane por nos ajudar, continuem nos 
apoiando e apoiem as outras pessoas que estão sofren-
do", disse.

Segundo os promotores desta iniciativa, o objectivo 
é apoiar as populações que perderam quase tudo devi-
do às inundações causadas pelas fortes chuvas que caí-
ram um pouco por toda a província de Inhambane.

Anastácio Chirrute, Comissário Provincial da Liga dos 
Escuteiros em Inhambane, garantiu que a iniciativa vai 
continuar e que vai abranger outros distritos da provín-
cia de Inhambane que também foram afectados pelas 
inundações, como, por exemplo, Massinga, Vilankulo e 
Mabote. O objectivo é apoiar as famílias afectadas pelas 
intempéries.

"Este apoio resulta de contribuições de várias pes-
soas de boa-fé, cada um doou um pouco do que podia 
e juntamos, até que tivéssemos esta quantidade. Na ver-
dade, queríamos dar a mais famílias, mas nesta primeira 
fase priorizamos aquelas que mais sofreram com os im-
pactos das chuvas", disse.

Para além da cesta básica, os beneficiários receberam 
também quantidades significantes de sapatos e chine-
los e roupa usada, doados pelo Grupo das Meninas da 
Cidade de Inhambane, num acto que contou com a pre-
sença das estruturas do bairro.

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F
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O distrito de Marracuene foi a ter-
ra escolhida para lançamento da 
campanha de pesca 2023, a ní-
vel provincial, cuja cerimónia foi 

dirigida pelo governador da província de 
Maputo, Júlio Parruque, que na ocasião de-
safiou a prática de pesca responsável para 
combate a fome e geração de emprego.

No diálogo com operadores pesqueiros, os mes-
mos  comprometeram-se a intensificar a fiscalização 
no período de veda de modo a garantir o aumento da 
produção e produtividade, observando todas as medi-
das e artes de pesca recomendadas por forma a asse-
gurar a disponibilidade contínua de frutos marinhos.

Intervindo, o governador da província do Maputo 
começou por lembrar aos presentes que no ano de 
2022 a parcela que dirige teve um desempenho acima 
de 100% com um crescimento de 43,5% onde a pesca 
artesanal evidenciou-se com 10,570,4 toneladas.

Júlio Parruque exortou a todos actores envolvidos 
e interessados na pesca a abandonar artes nocivas, 
prática de pesca ilegal, corte de mangal e outros ac-
tos que atentem a preservação e sustentabilidade do 
meio aquático, assim como o aumento da produção e 
produtividade.

Apoio às vitimas das inundações

Ainda na semana finda, mais de 5.7 Toneladay de 

Texto: CortesiaD&F

Governo quer mais empregos no 
sector

  Executivo provincial incentivando pesca legal

 Mais donativos chegam para às vitimas das cheias 

PESCA EM MAPUTO

produtos alimentícios e de higiene, incluindo vestuá-
rio e calçado, foram entregues ao executivo provin-

cial com vista a reforçar o leque de ajuda às vítimas 
das cheias nesta parcela do país. A ajuda é provenien-

te da Bancada Parlamentar da 
FRELIMO, chefiada pelo depu-
tado Sérgio Pantie. 

Pantie referiu que o do-
nativo entregue correspon-
dia a 1 dia de salário dos 250 
Deputados da Assembleia da 
República visando prover as-
sistência às vitimas das cheias 
na Província de Maputo. O 
Parlamentar, usou da ocasião 
para apelar a sociedade para 
um envolvimento massivo 
no movimento de solidarie-
dade para com a população 
afectada.

Por seu turno, Júlio Parru-
que manifestou profunda gra-
tidão em nome da população 
de Maputo tendo enaltecido 
o gesto dos parlamentares 
como didáctico promovendo 
o amor ao próximo e o espírito 
da unidade nacional cimenta-
do pela Independência Nacio-
nal em 1975.

Parruque, destacou ainda 
a solidariedade para com as 
províncias que foram assola-
das pelo ciclone Freddy dei-
xando um saldo muito alto de 
infraestruturas sociais e eco-
nómicas destruídas, perdas de 
vidas humanas, entre outros 
problemas.
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CANDIDATO À LIDERANÇA DA OAM EM INHAMBANE

Decorre desde a última terça-feira, 
14 de Março, à escala nacional, a 
campanha eleitoral rumo à lide-
rança da Ordem dos Advogados 

de Moçambique (OAM) a vários níveis. Na 
“terra da boa gente”, a campanha já está 
ao rubro. Hilófero da Conceição, candidato 
à liderança do Conselho Provincial da Or-
dem dos Advogados em Inhambane, pro-
mete acabar com a procuradoria ilícita e 
promover formações em matéria de ética e 
deontologia profissional, entre outras rea-
lizações.

Arrancou a campanha eleitoral rumo à liderança 
dos destinos da Ordem dos Advogados de Moçam-
bique na província de Inhambane. Dois candidatos 
disputam o mesmo lugar, nomeadamente Hilófero 
da Conceição e Foloco David Júnior, este último que 
luta pela reeleição.

O advogado Hilófero da Conceição foi o primei-
ro a mostrar a cara à imprensa, apresentando o seu 
manifesto eleitoral, naquela que é também a pri-
meira vez que concorre ao cargo. Em termos gerais, 
promete resolver os problemas enfrentados pela 
Ordem dos Advogados nesta parcela do país.

Primeiro ponto é a formação. Queremos que 
os novos advogados e os advogados estagiários 
percebam que a advocacia é uma meta e, para tal, 
precisam de uma formação virada para a própria 
advocacia, para perceberem o que é ser um advo-
gado, porque alguns pensam que advocacia é um 
lugar de passagem e não um local de chegada ou 
meta. Queremos reverter esse cenário Arrancou 
a campanha eleitoral rumo à liderança dos desti-
nos da Ordem dos Advogados de Moçambique na 
província de Inhambane. Dois candidatos dispu-
tam o mesmo lugar, nomeadamente Hilófero da 
Conceição e Foloco David Júnior, este último que 
luta pela reeleição.

O advogado Hilófero da Conceição foi o pri-
meiro a mostrar a cara à imprensa, apresentando 
o seu manifesto eleitoral, naquela que é também 
a primeira vez que concorre ao cargo. Em termos 
gerais, promete resolver os problemas enfrenta-
dos pela Ordem dos Advogados nesta parcela do 
país.

"Primeiro ponto é a formação. Queremos que 
os novos advogados e os advogados estagiários 
percebam que a advocacia é uma meta e, para tal, 
precisam de uma formação virada para a própria 
advocacia, para perceberem o que é ser um advo-
gado, porque alguns pensam que advocacia é um 
lugar de passagem e não um local de chegada ou 
meta. Queremos reverter esse cenário", disse.

Segundo Da Conceição, é devido à falta de for-
mação que alguns advogados têm feito má gestão 

da coisa pública, transformando a instituição numa 
“coisa privada”. "A Ordem dos Advogados deve ser de 
todos os advogados. Quero com isto dizer que a Or-
dem não pode ser um lugar onde apenas alguns ad-
vogados se afirmam. A Ordem dos Advogadas deve 
ser a casa de todos os advogados, porque se há uma 
apropriação dos Conselhos Provinciais, torna-se num 
lugar privado, onde se tratam questões também pri-
vadas. Isso vai retrair outros advogados”, alertou.

Prosseguindo, referiu que outra das suas priorida-
des é criar, a nível do Conselho Provincial, condições 
para que o advogado tenha maior prestígio não só 
ao nível da sede, como também ao nível dos distri-
tos. “Onde existe um advogado, devemos inseri-lo 
dentro da sociedade e ser conhecido pelas autorida-
des locais", realçou.

O outro problema que preocupa Da Conceição é a 
pirataria, ou simplesmente procuradoria ilícita.

"A pirataria é um cancro que existe na nossa clas-
se e que deve ser combatida. Os piratas fazem uma 
concorrência desleal porque nem pagam quotas. 
Pior: eles não são vinculados a nenhuma instituição. 
Significa que é um indivíduo que está a agir no es-
tado de natureza onde não há nenhuma norma que 
o rege, ele age por sua própria vontade e pelos seus 
próprios métodos, sem estar vinculado. Então, o 
papel da Ordem é de sensibilizar os seus membros, 
bem como os órgãos de justiça, para não encararem 
a procuradoria ilícita como algo normal", afirmou.

De recordar que as eleições na Ordem dos Advoga-
dos vão decorrer no próximo dia 25 de Março.

, disse.
Segundo Da Conceição, é devido à falta de for-

mação que alguns advogados têm feito má ges-
tão da coisa pública, transformando a instituição 
numa “coisa privada”. "A Ordem dos Advogados 
deve ser de todos os advogados. Quero com isto 
dizer que a Ordem não pode ser um lugar onde 
apenas alguns advogados se afirmam. A Ordem 
dos Advogadas deve ser a casa de todos os advo-
gados, porque se há uma apropriação dos Con-
selhos Provinciais, torna-se num lugar privado, 
onde se tratam questões também privadas. Isso 
vai retrair outros advogados”, alertou.

Prosseguindo, referiu que outra das suas prio-
ridades é criar, a nível do Conselho Provincial, 
condições para que o advogado tenha maior 
prestígio não só ao nível da sede, como também 
ao nível dos distritos. “Onde existe um advogado, 
devemos inseri-lo dentro da sociedade e ser co-
nhecido pelas autoridades locais", realçou.

O outro problema que preocupa Da Concei-
ção é a pirataria, ou simplesmente procuradoria 
ilícita.

"A pirataria é um cancro que existe na nossa 
classe e que deve ser combatida. Os piratas fa-
zem uma concorrência desleal porque nem pa-
gam quotas. Pior: eles não são vinculados a ne-
nhuma instituição. Significa que é um indivíduo 
que está a agir no estado de natureza onde não 
há nenhuma norma que o rege, ele age por sua 
própria vontade e pelos seus próprios métodos, 
sem estar vinculado. Então, o papel da Ordem é 
de sensibilizar os seus membros, bem como os 
órgãos de justiça, para não encararem a procura-
doria ilícita como algo normal", afirmou.

De recordar que as eleições na Ordem dos 
Advogados vão decorrer no próximo dia 25 de 
Março.

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

D&F

Da Conceição promete acabar com a 
procuradoria ilícita

Hilófero Da Conceição
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Ana Sinaportar e Vanessa Muianga 
sagram-se heptacampeãs

Ana Paula Sinaportar e Va-
nessa Muianga conquista-
ram este domingo, 19 de 
Março, o circuito regional 

de voleibol de praia, ao derrotarem 
as compatriotas Natália Intego e 
Ângela Tembe na final, por 2-0, com 
parciais de 21-15 e 21-18. Este foi o 
sétimo título consecutivo da zona 
VI conquistado pela dupla moçam-
bicana.

Elas são as donas de “tudo isto” na zona VI. 
Elas são imparáveis nas redes e nas areias. Des-
ta vez, na praia da Costa do Sol, venceram todas 
as adversárias e, no final, conquistaram, com 
elevada categoria, o circuito regional de volei-
bol de praia. Impuseram, pela terceira vez con-
secutiva, uma derrota às compatriotas Natália 
Intego e Ângela Tembe.

moçambicanas continua a fazer história (O País) 

CAMPEONATO REGIONAL DE VÓLEI DE PRAIA

Mas não foi fácil. Tudo porque Natália Inte-
go e Ângela Tembe, compatriotas com as quais 
disputaram as últimas duas finais da zona VI, 
apresentaram um bom serviço e bloqueios 
que dificultaram, e como, a acção das campeãs 
regionais.

Experientes, Ana Paula Sinaportar e Vanessa 
Muianga convocaram, depois, a sua capacidade 
de jogar no fundo assim como próximo das re-
des, fortes remates e bloqueios que colocaram 
em cheque as suas rivais nas areias.

Com parciais apertados de 21-15, no primei-
ro set, e 21-18, no segundo, Ana Paula Sinapor-
tar e Vanessa Muianga colocaram ponto final às 
incertezas e confirmaram que são competentes 
nas areias. Mais, amealharam USD 1100, cerca 
de MZM 68 mil Meticais.

“O segredo para a conquista desta etapa foi 
o trabalho. Foi uma etapa muito difícil. Foi difícil 
porque jogámos em casa e tínhamos que man-
ter o título. Tivemos dificuldades com a tempe-
ratura, visto que treinamos a céu aberto. Algu-
mas semanas antes da competição, choveu por 
causa do ciclone. Enfim, foi um trabalho muito 

duro, mas conseguimos alcançar os nossos ob-
jectivos”, realçou Ana Paula Sinaportar.

Vanessa Muianga não fugiu da análise da 
sua companheira, considerando, neste caso, 
que a conquista do sétimo título foi resultado 
de “muito trabalho”. Para as voleibolistas, “to-
das as colegas que estiveram aqui a competir 
queriam conquistar o troféu, porque, no volei-
bol, não há empate e, desta vez, fomos nós a 
vencer”. Muianga reconhece, no entanto, que 
“não foi fácil, pois manter o título é bastante 
complicado”.

Sorte diferente teve a dupla Verónica Roque 
e Vânia Miambo que, na partida de atribuição 
do terceiro lugar, foi forçada a desistir devido à 
lesão contraída pela primeira. As voleibolistas 
moçambicanas estavam a dominar o segundo 
set, altura em que Verónica Roque teve uma 
entorse.

Na final masculina, a dupla moçambicana 
José Mondlane e Osvaldo Mungoi falhou a 
conquista de ouro, ao perder diante dos ango-
lanos Figueiredo e Bruno por 2-1, com parciais 
de 12-21, 21-16 e 15-05. O País
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

ALVOS

Sem água não há vida
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que os nacionais.
“Em Moçambique, precisa-se de divulgar as 

artes plásticas. Aqui tem muita arte boa, mas es-
ses artistas ficam frustrados por falta de apoio e 
valorização da cultura. Essa é a minha opinião”, 
disse, acrescentando que, sim, “é possível viver 
das artes plásticas em Moçambique.   O artista 
tem que se expandir para isso acontecer de uma 
forma organizada”.

  “A arte tem que ser divulgada  e enxergada 
como um negócio. Quando o artista se amplia 
fazendo uma e outra coisa dentro da área em 
que se encontra, aí há lucros, isso não falha”, 
salientou. 

Nascido em Maputo, já é uma referência no 
seio dos vizinhos, amigos, colegas e conhecidos. 
E acredita que poderá chegar longe expondo 
seus trabalhos.

“Ainda não fiz uma exposição como tal, por-
que ainda estava a estudar um estilo, por isso, 
não me quis meter nesse ciclo de exposição 
ainda. Apenas fui vendo como outros artistas 
têm trabalhado. Mas acerca do meu trabalho e 
da técnica, as pessoas têm recebido bem e gos-
tam da minha criação. Uma das coisas que gosto 
quando falam do meu trabalho é “o teu trabalho 
é diferente”, disse.

 A fonte acredita que todo este ganho é fruto 
de muita dedicação. “Desde criança gostava de 
desenhar. Naquela altura, era por prazer e com o 
passar do tempo comecei a me interessar pelas 
artes, quando estava na secundária. Foi aqui que 
conheci um grupo que fazia retractos. E embar-
quei com eles nessa jornada e aprendi”, revelou.

  Nessa mesma altura, continua, “comecei a 
fazer retractos. E foi daí que vi que quero fazer 
arte, quero ser artista. Até então, estou aqui”.

  Para galvanizar o bichinho das artes, disse 
ter passado por uma formação na escola nacio-
nal de artes visuais (ENAV).

“Arte é também um bom negócio”
Muitos artistas  não investigam 

a arte e isso faz com que todo 
o artista siga o mesmo padrão. 
Por causa disso, há pouca cria-

tividade, o que inibe o impulso e valori-
zação da cultura nacional. Para Kuley Art, 
contrariar isso passa por enxergar a arte 
também como um negócio.

Há mais de dois anos que Kuley escala o mundo das 
artes através de técnicas por si criadas, por acreditar que 
pode fazer algo inovador no mundo da cultura. Sublinha 
que a arte faz parte do dia-a-dia do fazedor como se fosse 
poesia.

 “O estilo do meu trabalho é abstracto, técnica mista,  
é um estilo simples. Criei o  meu próprio estilo porque a 
obra é o reflexo da personalidade do artista. O meu traba-
lho envolve poesia”, revela o artista plástico.

 Para Art, “muitos artistas  não investigam a arte e isso 
faz com que todo o artista siga o mesmo padrão. Há um 
bloqueio, o que significa que a arte precisa mudar”. Aliás, 
o artista tem que ser capaz de falar da própria vida dele 
na obra, defende.

 Além disso, kuley Art, de nome próprio Faustino Pi-
limbi kuley Júnior, busca também inspiração na música 
Reggae, um ritmo que lhe faz ficar poeta.

   Na óptica de kuley Art, há que se trabalhar muito 
para que os fazedores de arte e outros tipos de manifes-
tações culturais possam viver plenamente daquilo que 
produzem e fazer disto um negócio rentável sem se preo-
cupar com a presença ou não de compradores estrangei- ros, que na maioria das vezes apreciam e compram mais do 

KULEY ART E A VISÃO MERCANTILISTA DA CULTURA

Texto: Albino MahumanaD&F

Faustino kuley – Artista plástico
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Mudança de
paradigma

CIP e os barcos 

Distribuiu-se
porrada em Maputo

Ciclone pode
esperar

Foi a palavra em voga ao 
longo da semana finda e veio 
da boca do ministro Estrela. 
Tudo inicia aquando das de-
clarações deste, afirmando 
que mais de 90% dos moçam-
bicanos conseguem ter as 
três refeições diárias, e diver-
sificadas. Esta declaração ge-
rou alguma controvérsia no 
seio da opinião pública, que 
prontamente mostrou o seu 
desagrado perante tais nú-
meros, e as reacções vieram 
de diversos quadrantes. Bom, 
é um facto que aqui há algum 
equívoco por parte do “Boy-
se”. Não precisa ser minima-
mente atento para perceber 
que há exageros. Contudo, 
apesar desta gafe, Garganta 
gostou da postura de Sexa 
no evento da Katembe. Ape-
sar de não responder directa-
mente à questão das 3 refei-
ções, há aqui uma mensagem 
que ficou bem vincada: temos 
que parar de vender a pobre-
za. Pena que este apelo venha 
já no fim do mandato. Gar-
ganta nunca teve dúvidas: as 
soluções para os problemas 

O CIP veio a público falar 
do seu relatório relacionado 
com a pesca. Garganta ficou 
deveras espantado quan-
do esta mesma organização 
reclama da fiscalização ale-
gando que não temos barcos 
a fiscalizar a nossa costa. A 
pergunta que se pode fazer 
é: não foi esta mesma orga-
nização que caiu em cima do 
Governo por conta da com-
pra dos barcos e outro mate-
rial bélico para a protecção 
da costa? Como agora vem 
falar o oposto, que o país 

Foi este cenário de guerra ci-
vil que se viveu em Maputo no 
último sábado. Ao que pareceu, 
a manifestação que parecia pací-
fica e ordeira acabou em autên-
tica tragédia. Gás lacrimogéneo 
para todos lados, até na igreja. 
Gente que perdeu a visão e fala-
-se de um morto. Enfim, isto tudo 
começou nas barbas de Eduar-
do Mondlane, que testemunhou 

Estas são palavras do edil 
da cidade dos motoqueiros, 
coqueiros e mulheres boni-
tas, o mano Mané. Disse o vi-
sionário edil que “entre estar 
com as vítimas do Ciclone e 
estar “no” Azagaia, prefiro 
estar aqui “no” Azagaia, ci-
clone pode esperar”. Curio-
so é que depois aparece aos 
prantos num programa tele-
visivo, afirmando que ele e 
outros podiam ter feito mais 
e afirma que, ao ver certas si-
tuações, caíram-lhe lágrimas 

dos moçambicanos estão com 
os moçambicanos. Há cerca 
de um mês que o Brasil, a par 
de Moçambique, está a sofrer 
com cheias. Em nenhum mo-
mento vimos este país com 
discursos pedintes à Comu-
nidade Internacional. Vimos, 
sim, um Brasil em que todos 
estavam a trabalhar juntos 
para ultrapassar esse cenário. 
Em São Paulo, foi possível ver 
Lula e o governador local, que 
é de um outro partido, juntos 
a criarem soluções. Aqui é di-
ferente. Outros até vão gravar 
em águas turvas para o drama 
ter maior efeito. E quando o 
Boyse diz de viva voz que não 
contem comigo para perpe-
tuar a indústria da fome está 
a virar a moeda, está a romper 
com a política de mão esten-
dida e, por isso, está de para-
béns. Agora, é preciso que isso 
seja feito com bases susten-
táveis. Tem que ser uma luta 
alicerçada em números clari-
videntes, que nos ajudem a 
perceber a dinâmica da econo-
mia, de onde vem, onde está, 
para onde vai. 

precisa de barcos? O país não 
tem mesmo? Por que todos se 
fazem de malucos quando é 
para falar do material das dí-
vidas ocultas? Por que é que 
todos fingem que não sabem 
que existem barcos que fo-
ram comprados e estão pa-
rados? Se estes senhores fos-
sem um pouco mais atentos, 
no mínimo deviam pedir ao 
Estado para capitalizar aque-
les bens adquiridos, porque o 
material existe e está lá onde 
todos sabem que está e está a 
apodrecer.

essa toda situação que virou des-
taque até nas melhores agências 
noticiosas, como a CNN. Verdade 
verdadeira é que não se perce-
be como a situação chegou até 
àquele ponto, porque aparente-
mente estava tudo acautelado, 
desde o trajecto até aos contac-
tos com quem de direito. Pron-
tos, está claro que o Município 
foi posto a par da manifestação. 

de emoção. Para Garganta, é 
muito estranho esta postura 
do Edil. Mano Mané é pai da-
quelas pessoas todas e tem 
um vínculo afectivo muito 
forte e não faz sentido que, 
no momento em que os seus 
conterrâneos estão a sofrer, 
ele diga que o ciclone pode 
esperar. Ok, se calhar o edil 
acreditava que o ciclone ha-
veria de dar uma trégua até 
ao seu regresso. Enganou-se 
arredondamento, até pisar lá 
já havia 41 mortos.
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GARGANTA FUNDA
Agora é preciso percebermos até 
onde vai a liberdade do municí-
pio para emanar este acto, onde 
termina o município e onde co-
meça o Estado? Tratando-se de 
uma manifestação que tinha tudo 
para os ânimos se exaltarem, não 
há necessidade de acompanha-
mento da PRM? A PRM não está 
sob alçada do município, até que 
ponto a PRM foi envolvida na pas-
seata? Não se lança um documen-
to nas redes sociais e a partir daí 
achar-se que se partilhou com a 
PRM ou seja lá com quem for que 

tenha que receber o documento. 
São questões que Garganta con-
sidera pertinentes e que preci-
sam de respostas. Supostamen-
te, a família do rapper lançou 
um comunicado se distanciando 
veementemente de indivíduos 
que convocam manifestações em 
nome do cantor. Isso é um facto, 
está a acontecer. Há grupos devi-
damente mapeados a tentar tirar 
dividendos deste momento, há 
grupos a tentar tirar proveito da 
morte do rapper Azagaia, é preci-
so que parem.


