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Eleições distritais: o que 
está em jogo

ANÁLISE

Luca Bussotti

Em 2018 a Assembleia da Repú-
blica votou uma importante emen-
da constitucional que revia vários 
assuntos pendentes, procurando 
ir ao encontro das exigências da 
Renamo. Exigências que diziam 
respeito a um processo mais acen-
tuado e difuso de democratização 
no país, e que culminou, entre as 
outras novas normas, na previsão 
constitucional de realizar eleições 
distritais a partir de 2024.

Esta opção foi estratégica, enqua-
drando-se na ideia de que todos os 
Moçambicanos tinham o direito 
de escolher seus administradores 

locais: quer elegendo o presidente 
do município, quer o dirigente má-
ximo do distrito.

Hoje, parece que a Frelimo quer 
recuar deste excelente propósito, 
alegando não haver condições para 
o efeito. O que representa uma ver-
dade, pelo menos parcial, mas que 
foi provocada pela inércia, prova-
velmente deliberada, por parte do 
maior partido do país, devido ao 
receiode perder parte do seu poder 
através das eleições distritais. Há 
também quem, por detrás deste po-
sicionamento da Frelimo vislumbra 
a tentativa de, através da boleia das 
eleições distritais, abrir uma brecha 
para um possível, terceiro mandato 

de Nyusi, para o qual seria neces-
sária uma alteração constitucional.

Seja como for, as eleições distritais 
representam não só quanto estabe-
lecido pela Constituição, mas so-
bretudo quanto foi acordado, entre 
inúmeras dificuldades, entre gover-
no e Renamo, forças na altura em 
conflito armado. Com um proces-
so de DDR incerto e um clima de 
novo tenso, como demonstra, por 
exemplo, o caso de Venâncio Mon-
dlane, seria de interesse de todos os 
Moçambicanos olhar para o cená-
rio político nacional com algumas 
certezas a mais: e a primeira deve-
ria ser a realização das eleições dis-
tritais em 2024.
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Paco Planelles / Espanha

DIA INTERNACIONAL DA MULHER'2023
Feminismo no século 21

Um dos objetivos essenciais do movi-
mento pela igualdade entre homens e mu-
lheres - o que aqui podemos chamar de 
"feminismo" - na Espanha, é acabar com a 
disparidade de gênero no mercado de tra-
balho. Ou, sendo ainda mais preciso, com 
a disparidade de gênero no trabalho que 
afeta as mulheres. Este fosso refere-se em 
primeiro lugar ao salário, mas inclui tam-
bém muitos outros aspectos importantes, 
como o maior desemprego das mulheres, 
o seu maior trabalho temporário, o maior 
trabalho a tempo parcial (involuntário) ou 
a maior sobrequalificação (relativamente 
ao posto de trabalho) suportado pelas mu-
lheres trabalhadoras que, tendo um nível 
educacional e de formação superior ao dos 
homens da mesma geração, já optam pela 
paridade laboral nos conselhos de adminis-
tração das grandes empresas espanholas.

Desde que em 1972 Mary Wollstonecraft 
defendeu na sua obra “The Rights of  Wo-
men” os direitos fundamentais da mulher 
e particularmente o direito à educação e 
formação, o mundo mudou muito aqui, e 
agora, mas não! além de nossas fronteiras. 
Por exemplo, naqueles países do sempre 
esquecido continente africano.

Hoje, 8 de março, celebramos o DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER, 
uma comemoração que nasceu no mun-
do ocidental para reivindicar os direitos 
das mulheres trabalhadoras, mas que cada 
vez mais nos convida a olhar para outros 

continentes onde a situação das mulheres 
continua a ser de desigualdade e margina-
lização.

Minha intenção, ao escrever as seguin-
tes linhas no Facebook de nossa ONGD 
& Fundación S.O.S. Children para esta 
primavera e ensolarada quarta-feira, 8 de 
março de 2023, é propor à consideração 
de nossos queridos leitores, a firme defesa 
e o total respeito que merecem os direitos e 
a dignidade das mulheres em todos os paí-
ses e culturas, e convidá-los acima de tudo, 
para que todos tenham verdadeiramente 
consciência das condições desfavoráveis   de 
trabalho, económicas, educativas e sociais 
a que foram submetidas as mulheres aqui, 
ou para lá das nossas fronteiras - e conti-
nuam a ser, por razões étnicas, culturais e 
mesmo ideológicas, ainda a pensar que as 
mulheres são inferior aos homens.

É urgente, portanto, queridos amigos 
leitores, acelerar o reconhecimento de to-
das as mulheres europeias, árabes, asiáti-
cas, centro-americanas ou africanas, - em 
particular, como pessoas com os mesmos 
direitos, liberdades e possibilidades que 
os seus concidadãos do sexo masculino. 
Uma forma de começar bem! hoje, 8 de 
março, quando comemoramos um novo 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 
seria, sem dúvida, mandar todas as meni-
nas para a escola e fazer todo o possível 
para que terminem sempre os estudos pri-
mários, secundários e universitários; tanto 

aqui, em nosso mundo ocidental, quanto 
além de nossas fronteiras, nos países mais 
pobres.

PONTO FINAL

Na ONGD & Fundação S.O.S. Children 
- organização espanhola de solidariedade 
com crianças órfãs e mulheres vulneráveis   
em África, acreditamos na igualdade de 
direitos e oportunidades; bem como, na 
dignidade das pessoas e hoje, 8 de março 
de 2023, DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER, queremos também homena-
gear e agradecer o grande trabalho reali-
zado pelas mulheres africanas que, há mais 
de duas décadas, atendem e cuidam como 
verdadeiras “mâes adotivas” para as inú-
meras crianças órfãs abrigadas no S.O.S. 
Children’ Lars em Bardera (Somália), 
Nhagarame (Ruanda), Holl & Arta (Dji-
bouti), ou em Missâo Sâo Roque de Ma-
tutuine (Maputo / Moçambique). Ou seja, 
em vários países do sempre esquecido con-
tinente africano onde nos encontrémos.

Obrigado,

Francisco Javier Planelles Segarra, pre-
sidente da ONGD & Fundaçâo, S.O.S. 
CHILDREN / Espanha

SAUDAÇÔES, IRMÂOS
Kharimambo swinene

Tabela Cambial
Compra Venda

USD 63.25 64.51

ZAR 3.40 3.46
EUR 66.60 67.93

Quinta-Feira,  09 de 
Março de 2023
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cenário de pobreza e da depen-
dência total dos países desenvol-
vidos, e também será possível 
desenvolver os nossos distritos e 
potenciar as nossas comunidades 
através das taxas de exploração 
pagas pelos investidores. Com 
isso vale dizer que com a Agri-
cultura e Recursos Minerais o 
meu País vencera as barreiras da 
pobreza.

O meu governo terá um olhar 
especial as pessoas com deficiên-
cias e pessoas vulneráveis assim 
como ira prover serviços básico 
de qualidade as comunidades 
rurais, reduzir o índice de men-
dicidade e baixar o número de 
crianças e idosos vivendo na rua.

Irei dedicar todas as minhas 
forças e energias para garan-
tir maior qualidade na provisão 
dos serviços da Saúde, Educação 
bem como o garantir a protecção 
de todo o povo Moçambicano, 
criar parcerias com outros países 
de modo que nos transmitam a 
sua experiência nos sectores da 
Saúde e Educação, trabalharei 
no sentido de reduzir o rácio 
professor aluno e rácio doente 
médico. A nível dos transportes e 
estradas será prioridade garantir 
uma mobilidade sem custos ele-
vados, a abertura de novas estra-
das e a manutenção das que já 
existem, expansão da rede ferro-
viária a nível nacional, equipar os 
portos com padrões internacio-
nais para facilitar a importação 
e exportação de bens, eliminar a 
burocracia na tramitação de do-
cumentos e introduzir sistemas 
de gestão que permitirão que 
os usuários não se desloquem 
em lugar nenhum para poder 
tramitar um documento. Agua, 
Energia e Comunicação não 
estarão de fora, tudo será feito 
para que o meu povo possa ter 
água de qualidade, luz de qua-
lidade e comunicação acessível 
e também de qualidade, serão 
mobilizados fundos junto dos 
parceiros de cooperação para 
garantir a expansão da rede pú-
blica (Agua e Energia).

Guido Nhama

Colocar Moçambique na linha da frente do 
comércio internacional

Moçambique é um pais muito 
rico, isso não restam duvidas, e 
também é uma realidade que 
com a guerra dos 16 anos  o pais 
tornou-se mais  pobre do que 
já era na época, dias, semanas, 
meses e anos foram passando e 
o pais começou a ganhar nova 
postura face as destruições da 
guerra, já se passaram 31 anos 
após  a assinatura de acordos 
de Roma e de forma galopante 
o pais desenvolveu, mas esse de-
senvolvimento não é do agrado 
de todos porque esses desenvol-
vimento apenas évisto a nível 
dos dirigentes e não em povo, 
para garantir o desenvolvimento 
local, ou seja, a nível das comu-
nidades locais.

Comprometo-me emintroduzir 
programas de desenvolvimento 
local que terá como objetivo de 
retirar do anonimato as comuni-
dades rurais que são alicerce do 
nosso pais, é de conhecimento de 
todos que Moçambique possui 
terras aráveis para a pratica de 
agricultura, e essas ,terras aráveis 
não são encontradas nas grandes 
cidades, mas sim nas comunida-

des rurais, será por esta razão 
que no meu governo garantotra-
zer uma solução plausível para 
reduzir níveis de pobreza dando 
mais atençãona Agricultura, ex-
ploração de Hidrocarbonetos e 
Minériosestes sectores chaves co-
locarão o nome de Moçambique 
na linha da frente no comercio 
internacional.

Vou investirna formação de 
quadros que a posteriorfarão 
parte do meu governo chefiando 
algumas áreas, o nosso paísabri-
ga grandes reservas de petróleo, 
gás natural, carvão, ouro, bauxi-
ta e outros minérios, essa riqueza 
do solo tem atraído grandes in-
vestimentos externos, será com 
base nesses recursos e associados 
a outras componentes tais como 
a qualificação da mão de obra 
local tais como jovens e mulhe-
res que vivem nas comunidades 
de exploração dos recursos na-
turais estes actoresajudarão o 
nosso pais a caminhar rumoao 
alcancedos seus objetivos como 
maior exportador dos recursos 
anteriormente colocados. É ver-
dade sim que a tendênciaactualé 

apostar na introdução de uma 
pratica  de agricultura moderna 
que é sustentada pelas inovações 
tecnológicas, promovendo inves-
timento constante na seleção das 
melhores toxinas, enzimas ou 
hormônios para o controle de 
pragas e no desenvolvimento de 
sistemas práticos de produção e 
distribuição, reduzindo o impac-
to desses produtos no meio am-
biente, esta será a minha aposta 
porque quero com isto combater 
a desnutrição crônica em Mo-
çambique que segundo os Da-
dos do INE apontam que 38% 
das crianças moçambicanas com 
menos de cinco anos são afetadas 
por desnutrição crónica. Proble-
ma resulta da falta de alimentos 
adequados, e consequentemen-
te retarda o desenvolvimento 
e aumenta risco de morte. Por 
isso olho na agricultura não só 
como uma saída para combater 
à fome, mas também como um-
meio para reduzir as mortes por 
desnutrição crônica infantil.

Com exploração dos recursos 
minerais e hidrocarbonetosse-
rá possível tirar o pais do actual 
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Antes de esse indicador (PIB) 
ser tão patrioticamente lamen-
tável, o é por ostentar tanta es-
pecialidade na sua compreen-
são, esse dado é tão giro de se 
abordar pela certeza que se tem 
de que não é do domínio da 
maioria, poucos cidadãos sabem 
ou entendem efectivamente dos 
contornos do significado prático 
do termo PIB, a maior parte de 
nós sabe é decifrar a sigla e não 
o que tudo isso significa ou até 
que ponto diz respeito a cada 
um de nós, é um assunto para 
economistas e escusamo-nos a 
compreende-lo contudo, somos 
nós.

O PIB representa sumaria-
mente os ganhos adquiridos pela 
nação ao longo de um certo pe-
ríodo, um ano para o caso em 
concreto. Este é tido como o in-
dicador principal de crescimento 
ou não, de todas as nações, o PIB 
é obtido pelos ganhos advindos 
de todos os bens e serviços finais 
de cada país, havendo infeliz-
mente o que podemos chamar 
de estratégias ou talvez de arti-
manhas, para se incluir também 
os que nem se quer produzem, 

é daí que começa a revelar-se o 
lado bruto deste produto interno 
bruto.  Acontece que esse indica-
dor inclui o que não só o que se 
produz dentro de um determina-
do país mas também o que vem 
de fora desde que pertença a tal 
país mas, ronda neste exercício 
um paradoxo, os lucros e ou gan-
hos obtidos por uma organização 
alheia que esteja a operar num 
certo país, contam para o PIB 
deste país de operação porém, 
a então questão paradoxal, os 
lucros de tal operacionalização 
voltam ao país dono da organi-
zação/empresa produtora. Isto 
significa literalmente que uma 
certa nação cresce ano após ano 
e até comemora por isso, quando 
tristemente tal crescimento não 
existe pois, cresce pelo tal PIB e 
isso não se reflecte no estômago 
do cidadão. É aquilo que dizia o 
saudoso artista de hip-hop, Aza-
gaia, “dizem que o país desen-
volve mas no teu prato não vês 
comida”.

É de facto o caso de Moçambi-
que, o crescimento do PIB tem 
normalmente constituído meta 
governamental ano após ano e, 

tal crescimento é algumas vezes 
alcançado mas, porque nunca se 
trata do crescimento do salário 
do simples cidadão ou mesmo 
do cidadão pacato, o que impor-
ta pouco na verdade, pois a fome 
faz-se sentir no quotidiano de 
todos eles, mas sim do lucro das 
instituições que sequer nos per-
tencem.

 O que robustece esse PIB brutal 
é a brutalidade económica com 
que se decidiu lidar com esse fe-
nómeno, pois vejamos, contabi-
lizar o lucro que certamente irá 
se refletir para exterior? Faz fa-
vor, que teoria estapafúrdia, é de 
facto o abismo de imbecilidade, 
sabe-se lá de quem, mas é extre-
mamente vergonhoso para todos 
os envolvidos nessa matemática 
absurda. Existe nesta fórmula 
de crescimento, cérebros expec-
tantes para ridicularizar tanto 
quanto outros bem atolados de 
estultice e sem um mínimo de 
nacionalismo para serem ridicu-
larizados. De todas as formas, faz 
muito pouco sentido. Ocidente, 
parem de brincar com os povos e 
Moçambique, colocai os pés no 
chão por favor.  

PIB, tão bruto com Moçambique
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Pânico nas Escolas Iranianas: Há 
suspeitas de envenenamento de alunas.

Laura A. Nhaueleque

VOZ FEMININA

O clima de medo, pânico e desconfiança 
reina nas escolas iranianas devido às sus-
peitas de uma acção de envenenamento de 
estudantes. Esta acção de ataque directo à 
mulher começou em Novembro de 2022 na 
cidade sagrada de Qom, no entanto, as auto-
ridades locais preferiram encobertar o crime. 
Desde Novembro para cá, os criminosos in-
crementaram a sua acção quase em todas as 
cidades do país.

No início (dia 3) de Março, o crime veio ao 
público depois de se terem registadas cerca 
de 1000 alunas envenenadas nas escolas de 
quase todas as cidades do território, incluin-
do a capital Teerã.  Alguns pais e encarrega-
dos de educação, testemunharam que quan-
do chegaram numa das escolas onde terá 
acontecido o crime, sentiram um cheio forte 
como que de gás lacrimogéneo. 

Um pouco de alívio deriva do fato de que o 
veneno ainda não fez óbitos, porém, existem 
meninas internadas em hospitais e todas as 
vítimas precisaram de uma assistência médi-
ca. Este ataque criminoso de envenenamen-
to passa de suspeita para certeza, devido aos 
sintomas comuns apresentados pelas vítimas, 
tais como dificuldades respiratórias, vómitos, 
imobilidade nos membros inferiores e sensa-
ção de queimadura.   

Hipoteticamente, os envenenamentos po-
dem vir a ser acção dos “grupos religiosos 
militantes”, descontentes com as reivindica-
ções e luta pelos direitos das mulheres. You-
nes Panahi, vice-ministro da saúde do país, 
reforça esta hipótese ao afirmar que os agres-
sores têm intenções de paralisar a educação 
no país, sobretudo as escolas femininas. Ain-
da nesta linha se situa Mohammad Ali Ab-
tahi, antigo vice-presidente reformista que 

comparou os criminosos locais com o grupo 
de Boko Haram, militante islâmico nigeria-
no que se opõe à educação feminina.

Só para recordarmos, as reivindicações, as 
manifestações de rua, a agitação, o pânico, a 
desordem social e até às mortes caracteriza-
ram o ambiente que se viveu no Irão desde 
os meados de Setembro de 2022 e nos me-
ses subsequentes. Este ambiente começou 
quando MahsaAmini, uma jovem de 22 
anos encontrou a morte nas mãos da polícia 
local sub alegação de ela ter transgredido a 
lei de “veste obrigatória”, ao sair à rua sem 
o “bendito”hijab (véu). As manifestações no 
Irão provocaram, segundo os dados da Am-
nistia Internacional, cerca de 300 mortes, 
dentre elas 44 crianças, sem contar com ou-
tros tipos de violações de direitos humanos 
entre as quais, prisões arbitrárias e torturas. 

No entanto, se olharmos para os contor-
nos subsequentes à morte de MahsaAminié 
forçoso concluir que, esta perda da jovem 
foi como que uma “gota de água” junto ao 
mundo feminino do país, que “explodiu” de 
forma irrepreensível – juntamente com os 
seus apoiantes – em manifestações de rua, 
reivindicações e duras críticas ao regime con-
servador. Além do mais, estas manifestações 
femininas podem ser lidas como um grito de 
“chega com as imposições religiosas” que pe-
sam sobre este grupo social, e talvez, é che-
gada a hora de substituir a teocracia no país 
por um sistema secular de tipo democrático.  

É verdade que as manifestações cessaram 
no país, no entanto, o regime continua apli-
cando as duras leis às pessoas consideradas 
transgressoras ou de algum modo, culpadas. 
Só para exemplificar, em janeiro do decor-
rente ano, MajidrezaRahnavard, uma jovem 

de 23 anos, identificada como uma das in-
tegrantes das recentes manifestantes no Irão 
foi culpabilizada pela morte de dois agentes 
da força de segurança. A justiça local pro-
nunciou a pena capital por enforcamento, 
como punição da inocente MajidrezaRah-
navard. 

Porém, antes de enfrentar a morte, a Ma-
jidrezaRahnavard foi apresentada na tele-
visão pública local, com os olhos vendados. 
Uma apresentação que pode ser lida como 
uma forma de intimidar e incitar o medo nas 
pessoas, sobretudo naqueles que desafiam as 
normas do regime, por um lado, por outro, 
é uma forma mais cruel e fria de humilhar e 
denegrir a imagem da mulher no Irão e em 
todo mundo na pessoa da jovem Majidreza-
Rahnavard.

Portanto, fazendo uma leitura dos fatos, é 
possível ligar os actuais crimes de envenena-
mentos com as passadas reivindicações fe-
mininas no país. Esta pode ser uma resposta 
reactiva do grupo pro-regime, atentar direc-
tamente contra a vida da mulher no país. Por 
que atacar sobretudo as escolas femininas? 
Talvez porque 1. trata-se de mulheres, o gru-
po social que está a lutar pelos seus direitos; 
2. as escolas foram uma das instituições mui-
to ativas e que exigiu, com duras críticas, a 
mudança do regime político em vigor. Como 
se sabe, todos os sistemas ditatoriais usam as 
mesmas armas para o controlo social, impor 
o respeito e promover a popularidade entre 
a população. Umas dessas armas podemos 
citar a intimidação e incitação ao medo atra-
vés de práticas hediondas como torturas físi-
cas e psicológicas até as execuções públicas, 
tal como sucedeu com a MahsaAmini e, nos 
últimos dias, com aMajidrezaRahnavard. 

Assinaturas
Mensal Trimestral Semestral Anual

Nacional/Função pública 500 Mts 1000 Mts 1600 Mts 2500 Mts

Embaixadas e fora do País 10 USD 20 USD 32 USD 50 USD

Apoios/Doações Nib- 000800002660315610113                              conta- 22660315610001
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Memória e identidade nacional através 
dos arquivos

Por: Celestino Gaspar

Os arquivos desempenham um papel 
crucial na construção da memória e 
identidade dos povos no qual estão in-
seridos. Estes representam espaços de 
diálogo entre o passado e o presente e 
promovem o interconhecimento da his-
tória singular e colectiva.

Ao espelharem discursos e práticas so-
ciais, os arquivos mantém uma relação 
intrínseca com a memória e identidade 
da sociedade na qual se inserem. As-
sim, a memória e identidade revelam-se 
como fenómenos que se entrecruzam 
indissociáveis, e reforçam-se mutua-
mente desde o momento de sua emer-
gência até o momento de sua dissolu-
ção, pois, não há busca identitária sem 
memória e, inversamente, a busca me-
morial é sempre acompanhada de um 
sentimento de identidade. Segundo Jar-
dim (1995), o arquivo enquanto espaço 
sociocultural constitui não apenas local 
de preservação de informações docu-
mentais, como também de construção, 
defesa e refutação de memórias e iden-
tidades. Emos reforça a ideia de que os 
arquivos são um património capaz de 
embasar projectos de “recuperação” 
de memórias colectivas que geralmen-
te, assumem uma certa centralidade, 
desempenhando um papel de atestação 
da “legitimidade” de uma determina-

da herança memorial e configuram um 
“legado” a ser gerido.

Embora a prática arquivística tenha 
estado presente na vida do homem des-
de as primeiras sociedades sedentárias 
no crescente fértil, a sua constituição 
em arquivos históricos nacionais re-
monta da Revolução Francesa em 1789 
que introduziu o conceito de Soberania 
Nacional. Foi à luz dessa revolução que 
nasceram os princípios de responsabili-
dade, de garantia, de eficácia e justiça 
da actuação da administração perante 
os cidadãos. A Lei 7 Messidor trouxe 
um conceito moderno e liberal de Ar-
quivo, onde o Arquivo Central do Es-
tado deixou de constituir um privilégio 
dos órgãos de poder e passou a ser en-
tendido como Arquivo da Nação aberto 
ao cidadão comum, por se reconhecer 
que este era o espaço de reencontro das 
vivências do passado com o presente.

Evidentemente que Moçambique pos-
sui uma variedade de arquivos institu-
cionais mas somente um tem a conota-
ção de arquivo nacional que é o Arquivo 
Histórico de Moçambique (AHM). O 
Arquivo Histórico de Moçambique é a 
única instituição pública nacional que 
alberga todo acervo documental produ-
zido ao nível do país desde o período 
colonial. Dados de 2019 indicavam que 

o espólio do AHM era constituído por 
cerca de 30.000 metros lineares de do-
cumentação textual dos séculos XIX e 
XX/XXI; 15.000 metros lineares per-
manecem acumulados e por tratar. O 
acerco comporta ainda cerca de 7000 
horas de história oral e sonora, 300.000 
microfilmes de documentos sobre os sé-
culos XVIII e XIX de vários arquivos 
portugueses e alguns jornais, 95 títulos 
de jornais publicados em Moçambi-
que para além de mais de 1000 títulos 
de outros periódicos diversos, cerca de 
100.000 fotografias, mapas, plantas de 
cidades, cartazes e selos (Tembe 2019). 
O AHM é responsável pela política de 
arquivos em Moçambique, papel que 
lhe foi consagrado pelos decretos 33/92 
e 36/2007 que instituíram o Sistema 
Nacional de Arquivos (SNA) e Sistema 
Nacional de Arquivos de Estado (SNAE) 
respectivamente.

Assim, pelo facto de o Arquivo His-
tórico de Moçambique ser detentor 
de quase toda produção arquivística 
ao nível nacional no período colonial 
e pós-colonial, constitui um espaço de 
diálogo entre o passado e o presente e 
promove o interconhecimento da histó-
ria singular e colectiva de Moçambique.

Segundo Nogueira da Costa (1989), 
o Arquivo Histórico de Moçambique 

Continua na Pag 09
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(AHM), foi fundado em 1934 através 
da Portaria 2267 de 27 de Junho, liga-
do à Repartição de Estatística, no qua-
dro da reforma administrativa colonial 
ditada pelas mudanças do Estado Novo 
em Portugal, da necessidade da integra-
ção do espaço colonial português, con-
substanciada no Acto Colonial de 1930. 
Cinco anos mais tarde, o Diploma Le-
gislativo especificou ainda mais as suas 
atribuições tornando-se em "Instrumen-
to da Cultura Histórica" e “Arquivo do 
Governo da Colónia”. Em 1957, o Mi-
nistério do Ultramar e da Educação Na-
cional, através do Decreto-Lei 41.472 
determinou a sua transferência de sua 
dependência da Repartição de Estatísti-
ca para os Serviços de Instrução.

Em 1958, à luz do Decreto 42.030 
tornou-se em Arquivo Geral e Depósito 
Legal do Governo da Província de Mo-
çambique. O mesmo dispositivo legisla-
tivo subordinava o Museu Histórico Mi-
litar da Fortaleza de Nossa Senhora da 
Conceição (actual Fortaleza de Maputo) 
ao AHM. Como corolário destas atribui-
ções de 1958, retomadas em 1971 pelo 
Diploma Legislativo 90/71 e confirma-
das em 1991 pela actual Lei da Impren-

sa (Lei 18/91), o Arquivo Histórico de 
Moçambique detém, até à actualidade 
parte do Depósito Legal que obriga, ao 
depósito no AHM de dois exemplares de 
toda a publicação bibliográfica que tem 
lugar em Moçambique.

Com a independência de Moçambi-
que em 25 de Junho de 1975 a Direcção 
dos Serviços de Instrução foram trans-
formadas, em 1975, em Ministério da 
Educação. Como consequência directa 
da independência de Moçambique em 
1975, o AHM foi desvinculado dos Ser-
viços de Instrução para passar a fazer 
parte da Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM) através do Decreto-Lei nº 
26/76, de 17 de Julho.

Sob alçada da Universidade Eduardo 
Mondlane e no contexto de um país in-
dependente, esperava-se que o mesmo 
se desvinculasse dos objectivos pelos 
quais fora criado no período colonial e 
assumisse a postura dos ideais que dita-
ram a criação de arquivos nacionais a 
partir da revolução francesa. Todavia, 
não é o que se verifica no Arquivo His-
tórico de Moçambique, parece ter havi-
do simplesmente a mudança de "Instru-
mento da Cultura Histórica" e “Arquivo 

do Governo da Colónia”, para “Arqui-
vo do actual Governo no poder”. Esta 
afirmação encontra fundamento através 
de duas evidências básicas: i) o levanta-
mento do acervo arquivístico do AHM 
feito pelo professor Liesegang entre fi-
nais dos anos 90 e início do ano 2000 
demonstrou que de toda documentação 
ora existente no AHM, 75% continha 
informações relativas as províncias do 
sul de Moçambique e os restantes 25% 
do acervo era informação relativa as 
províncias do centro e norte de Moçam-
bique. Logo a partida já se nota uma 
distribuição geográfica desproporcional 
da documentação; ii) a documentação 
produzida no período pós-colonial é 
“quase na sua generalidade inacessível” 
ao público, ou seja, para se ter acesso é 
necessário ter uma “autorização”, vio-
lando deste modo a ideia de ser local de 
reencontro das memórias. Este facto re-
força a ideia de Shwartz & Cook segun-
do a qual os arquivos podem ser usados 
como instrumentos de marginalização 
de determinados grupos sociais ao mes-
mo tempo que podem ser usados como 
instrumentos de hegemonia de um de-
terminado grupo.

Continuação da Pag 08
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Similaridades e disparidades de vida são 
os reais motores da falta de profissional-
ismo em algumas Universidades moçam-
bicanas. Esta questão é forjada por um 
leque de abusos contra os estudantes 
vítimas de corrupção e assédios, pois, ac-
tualmente estes locais são marcados por 
um teatro abusivo aos direitos do aluno. 
São várias questões que me deixam per-
plexo ao procurar entender este dilema, 
mas também são várias as hipóteses que 
surgem ao longo destas inquietações. A 
primeira questão que se calhar pode ser 
ponta pé de saída para este assunto se-
ria: Quem inicia o ato de corrupção 
nas Universidades públicas? São 
os estudantes ou os docentes? Esta 
questão pode ser analisada por via de 
duas concepções:

i. Há quem diga que é o estudante 
que opta pelo suborno, pois, na ten-
tativa de adquirir bons resultados que 
ao longo do PEA não teve um bom 
aproveitamento pedagógico, e pelo 
facto de temer as possíveis conse-
quências, opta em procurar o docen-
te e aliciá-lo com promessas de paga-
mento por certos valores monetários 
caso o docente o atribua uma nota 
que lhe possa garantir a admissão ou 
aprovação, e com isto, o docente por 
ser a vítima deste ato opta em facili-
tar. Não que este não tem a capaci-
dade de ajudá-lo a aprovar, mas pelo 
facto de haver diversas tentações dos 
estudantes acaba caindo nesse esque-
ma de subornos.

E como se não bastasse, os docentes 
passam por um círculo vicioso de tenta-
tivas de assédio por parte das estudantes, 
pois estas usam o seu corpo para seduzir 
o docente, usando roupas apertadas ou 
justas em salas de aula assim como no 
recinto escolar, e isso tudo vai implicar 
na procura de satisfação por parte do do-
cente.

Ao longo da minha formação, fui 
acompanhando aspectos similares a estes 
descritos acima, pois não só em minha 
turma, mas também noutras, era possível 
vivenciar estes actos. Existiam alguns co-

legas que poucas vezes frequentavam as 
aulas, e que tinham graves problemas de 
perda de avaliações mas isso não consti-
tuía problema para eles pois, sabiam que 
no final do semestre podiam procurar 
os docentes e pagar pela sua aprovação, 
algo que se tornava possível. Assim como 
as nossas colegas que se davam o luxo de 
pouco se empenharem nas aulas limitan-
do-se em assediar os docentes pois, com 
o seu corpo podiam ter a notam que elas 
quisessem.

ii. Outros preferem afirmar que são 
os docentes que iniciam este acto. 
Estes limitam-se em descredibilizar 
os estudantes para no final aprovei-
tarem-se da sua fragilidade e passar a 
aplicar altos valores monetários como 
forma de pagamento pelas notas de 
admissão ou aprovação. Alguns do-
centes universitários não leccionam, 
não dão as ferramentas necessárias 
para o aprendizado do estudante, 
nos testes trazem conteúdos que não 
foram abordados ao longo das aulas, 
dificultam a vida dos estudantes com 
trabalhos difíceis, e estes não olham 
para as diferenças existentes entre os 
estudantes, não se importam se exis-
tem estudantes com fraca percepção, 
não se importam com estudantes com 
necessidades educativas especiais, 
limitam-se em competir com os estu-
dantes, e se negativam nos seus testes 
a solução é ameaçar com passagens 
abusivas e de pouca consideração.

Certos docentes competem entre eles, 
pois, por ver um certo colega com um 
carro novo, eles passam a cobrar valores 
monetários aos estudantes para também 
comprarem um idêntico, constroem casas 
grandes e de luxo com base nos valores 
cobrados aos estudantes, e isso passa a 
ser um círculo vicioso e com desejos atrás 
de desejos, prejudicando assim o PEA no 
país, porque a consequência final disso é 
a aprovação de estudantes sem nenhum 
aproveitamento pedagógico, criando as-
sim um país de quadros incompetentes. 

É possível acompanhar por perto uma 

rede de links em que alguns supostos estu-
dantes são responsáveis em recolher va-
lores monetários a mando de docentes, e 
que estes recebem 25% do valor obtido 
ou se beneficiam de aprovação porque 
são o elo de ligação entre os vícios do do-
cente para com os estudantes. Há cenári-
os em que certos docentes ligam para 
alguns dos seus estudantes para que pos-
sam ir ao seu encontro para resolver seus 
problemas de endividamento, ou mesmo 
para pagar contas de bebedeiras, e se os 
estudantes negam pagar já é motivo de 
reprovação.

Existem certos casos em que algumas 
estudantes se sentem obrigadas a se en-
volver sexualmente com docentes em 
troca da sua admissão e algumas até pas-
sam a ser namoradas de docentes, e estas 
nunca podem rejeitar porque correm o 
risco de serem condenadas a sucessivas 
reprovações. Isto tudo, mostra a tamanha 
maldade que é assistida nas universidades 
sem a intervenção das entidades superi-
ores que têm conhecimento destes actos. 
Um facto preocupante é que mesmo que 
o estudante leve o caso para os gabine-
tes dos chefes dos cursos ou departamen-
tos ele simplesmente está piorando a sua 
situação, porque o chefe acaba informan-
do o docente e este passa a chantagear o 
estudante envolvido naquela queixa. 

Em contra partida, fazendo uma análise 
das duas concepções acima descritas 
apraz-me asseverar que ambas as partes 
estão envolvidas neste esquema, visto que 
os estudantes assim como docentes prati-
cam estes actos para beneficiarem-se a si 
mesmos, acabando por prejudicar certos 
estudantes que não têm condições para 
entrar nesta onda de subornos, e não só, 
mas também manchando a imagem do 
Sistema de educação no país.

Podia ser uma oportunidade de se fazer 
uma reflexão em torno deste assunto: o 
quê deve ser feito para desmantelar estes actos 
maléficos nas universidades? Convido a co-
munidade académica, assim como do-
centes a reflectir esta questão, para juntos 
podermos ultrapassar este cenário que se 
vive no nosso país.

UNIVERSIDADES MOÇAMBICANAS E AS 
MALDADES DO ACASO

Por: Arsal José Minrage
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Parece uma atitude petulante usar a lei 
de Talião (Código de Hamurabi-1780 
a.C.)1, e associara ideia jusnaturalista2 
hobbesiana, sobretudo no contexto mo-
çambicano. Não obstante as diferenças 
sobre a época e contextos de suas ocor-
rências, há um ponto de convergência 
entre eles. À semelhança do Código 
de Hamurabi, o estado de natureza de 
Thomas Hobbes é considerado um es-
tado anárquico, devido a sua imprevisi-
bilidade e incerteza, no sentido de que a 
todo o momento podem irromper con-
flitos, já que não há leis positivadas e 
todos são livres e desimpedidos. Pode-se 
considerar, nesse sentido, o estado de 
natureza de Hobbes como um estado de 
guerra, onde o homem seria o lobo do 
homem, (Chaves & Pereira, 2015, p.82).

Sobre esse aspecto, em Moçambique, 
muitas notícias têm sido divulgadas nas 
medias relativas ao comportamento de 
pessoas ou grupos de pessoas que rea-
lizam acções violentas justificando es-
tarem fazendo “justiça com as próprias 
mãos” e, embora este comportamento 
seja antigo, nos últimos anos, torna-
-se um cenário muito exacerbado. Na 
verdade, tal prática divide opiniões na 
sociedade e é ilegal perante o Código 
Penal Moçambicano3.

A Constituição da República de Mo-
çambique, no artigo 40 do abrigo 1, 
reza que, todo o cidadão tem direito à 
vida e à integridade física e moral e não 
pode ser sujeito à tortura ou tratamen-
tos cruéis ou desumanos. Na mesma se-
quência, o artigo 159 da Lei 35/2014, 
de 31 de Dezembro (Código Penal mo-
çambicano), consagra que aquele que 
se ajuntar para animar, instigar ou exe-
cutar, com espontaneidade, imitação, 
influência mútua, emoção e fúria, uti-
lizando ou não instrumentos contun-
dentes, com o fim de torturar, espancar, 
atear fogo a outra pessoa, sob suspeita 
de criminoso, será condenado a prisão, 
[…].

Em detrimento do que a lei emana, 

são neste texto, apresentados casos que 
violam os imperativos legais atinentes a 
integridade humana em Moçambique. 
À título de exemplo, no dia 24 de Junho 
de 2022 a TV Miramar no Programa 
“Balanço Geral” junto a TV Sucesso-
-“Casos do Dia”, noticiou-se um caso 
de linchamento em que quatro agentes 
da polícia, um militar e dois civis foram, 
supostamente, enterrados vivos acusa-
dos de roubo de gado bovino no posto 
administrativo de Maluana, no Distrito 
da Manhiça, Província de Maputo. E, 
logo a posteriori a PRM deteve os possí-
veis autores do crime, o que enfureceu 
os populares que foram se revoltar no 
posto policial, a exigir a sua libertação. 

Outro caso semelhante ocorreu na 
Cidade da Beira, tendo sido anuncia-
do no dia 13 de Fevereiro de 2023 no 
Programa “Balanço Geral” em que um 
Homem, por razões passionais matou a 
esposa e enterrou4 o cadáver dentro de 
casa, e ainda, o mesmo se pós em fuga 
durante quase uma semana até ser neu-
tralizado no distrito de Dondo.

Todavia, há anos atrás a província de 
Nampula registou casos recorrentes em 
que jovens acusados de assaltos a resi-
dências, e supostamente surpreendidos 
nos locais de crime, caiam nas mãos de 
populares e, estes linchavam-nos sem 
dó de piedade, recorrendo a torturas 
físicas, inclusive com instrumentos con-
tundentes, e queima com combustíveis 
a pneus, alegadamente de se estar a fa-
zer justiça, (macua.blogs.com).  

Na conjugação dessas ocorrências, 
surgem certos questionamentos: Quais 
são os factores associados à justiça po-
pular em Moçambique contemporâneo? 
Será que fazendo justiça com as próprias 
mãos nos resfriamos da dor que nos foi 
causada? Aliás, deverá ser essa, a finali-
dade de qualquer acto de justiça? Qual 
é o papel das autoridades policiais em 
meio as justiças populares, não obstante 
as sucessivas ocorrências de criminalida-
des na sociedade moçambicana?  

Em resposta, arrisco dizer que a ine-
ficiência das autoridades policiais, so-
bretudo na gestão das ilicitudes concor-
re para a efectivação da justiça com as 
próprias mãos e, tais autoridades estão 
entrando no total descrédito pela falta 
de capacidade para o resfriamento des-
ses males e por não responderem aos 
anseios da sociedade. Na verdade, não é 
fazendo a justiça com as próprias mãos 
que o lesado pode livrar-se da dor, mas, 
os populares olham isso como uma solu-
ção acertada em face dos inconvenientes 
prestados pelas autoridades competen-
tes. A ideia, em hipótese alguma é de fa-
vorecer o comportamento de fazer justi-
ça com as próprias mãos.  

No entanto, com a intensificação desse 
cenário vê-se que o papel das autorida-
des policiais torna-se cada vez mais de-
ficitário. Em Moçambique, as injustiças 
sociais, são na maioria das vezes resol-
vidas de modo proporcional ao acto co-
metido pelo criminoso. E, na sequência 
desses incidentes, pode-se deduzir que o 
país pouco aos poucos vai se inserindo 
ao estado de natureza hobbesiano, onde “o 
homem é lobo de outro homem” e, essa forma 
de resolver os problemas da sociedade 
traduz a ruptura do contrato social entre 
o Estado e a sociedade, e reflecte, sobre-
tudo, o cansaço da população moçam-
bicana relativamente a indiferença da 
polícia perante o crime.  

Porém, propõe-se que as autoridades 
policiais sejam mais vigorosas na gestão 
pacífica das ilicitudes, por forma a evi-
tar a cimentação do mal na sociedade 
moçambicana. E, que trabalhem con-
juntamente com os líderes comunitá-
rios, no sentido de identificarem os pro-
blemas que apoquentam a comunidade 
local e, sensibilizando-as na adesão de 
parâmetros legais para o seu soluciona-
mento, e ainda, desencorajando incan-
savelmente o comportamento de fazer 
justiça com as próprias mãos. Haja vis-
ta que, não se pode resolver a injustiça 
por uma injustiça.

Por: Gerson Francisco Marques

OLHO POR OLHO, DENTE POR DENTE: UM 
COMPORTAMENTO JUSNATURALISTA HOBBESIANO 

DE MOÇAMBIQUE CONTEMPORÂNEO.

1 Conhece-se como Talião o antigo sistema de penas pelo qual o autor de um delito devia sofrer castigo igual ao dano por ele causado, (Comparato, 2007).
2 O jus naturalismo antigo tem início nas Cidades-estado Gregas e usa a natureza como fonte de lei que tem a mesma força em toda parte independente da diversidade de opiniões, 
(Chaves & Pereira, 2015, p.77).
3 Artigo 159 da Lei 35/2014, de 31 de Dezembro.
4 Crimes sucessivos, homicídio e sonegação de cadáver. Artigo 186 (Sonegação ou ocultação de cadáver), lei 24/2019, de 24 de Dezembro (Lei de Revisão do Código Penal).


