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"Único estudante africano a ganhar uma 
bolsa interna de mérito"

ENTREVISTA

Nesta semana a nossa redacção esteve 
em entrevista com Mateus Machanguana, 
jovem moçambicano que se encontra no 
estrangeiro fazendo o seu mestrado em 
Engenharia civil na Universidade de Trás-
-os –Montes e Alto Douro, Portugal. Ma-
changuana fez grandes revelações nesta 
entrevista, sobre o seu desempenho, rela-
ções profissionais e académicas, racismo 
e mais. Para compreender os contornos 
da estadia de um cidadão moçambicano 
naquele país colonizador, acompanhe a 
entrevista. 

Luz do Pensamento: Várias são os es-
tudantes que têm tentado bolsas para o 
exterior e vêem seus planos frustrados. 
Qual é o segredo para essa vitória ?

Mateus Machanguana: Na verdade não 
há segredo nenhum. Eu viajei lá para Portugal, 
primeiro, sem bolsa alguma formal, apenas com 

uma promessa de bolsa, como sabeis, eu sou o di-
rector da Associação TARIRO, Associação TA-
RIRO é uma Associação que cuida de crianças 
desfavorecidas, crianças com necessidades educa-
tivas especiais. 

Então, num dos encontros com algumas asso-
ciações com alguns dos nossos investidores ou 
doadores me veio a indicação desta universidade, 
ou melhor me veio a indicação deste país para 
fazer o mestrado. Eu me recordo que um dos as-
sessores do Cônsul da Turquia colocou-me esta 
possibilidade de fazer o mestrado fora para cre-
dibilizar a minha Associação ou a Associação que 
tenho dirigido.

Nessa altura eu coloquei a situação financeira 
na qual eu me encontrava que eu não dispunha 
de valores para fazer mestrado fora e ele foi me 
fazendo perceber que afinal de contas isso não 
um bicho-de-sete-cabeças e prometeram-me que 
poderiam me dar uma bolsa parcial, que consistia 
em eles pagarem a escola e eu pagava a hospeda-
gem. Desde então eu comecei a pesquisar qual 

seria a melhor Universidade cá em Portugal. Pri-
meiro eu queria uma Universidade, um país fa-
lante de língua portuguesa que era para facultar 
a minha interacção com as pessoas e facultar a 
minha aprendizagem em suma.

Então, identifiquei Portugal como um país e 
identifiquei esta Universidade, também porque 
já tinha cá de um ex-colega meu, professor, que 
estava a fazer mestrado cá e então comecei a con-
correr. Quando eu concorri, concorri a aceitação, 
primeiro na Universidade. E esta Universidade é 
uma daquelas que em princípio há vários exames 
e eu passei por todos e fui um dos seleccionados. 
Desta forma começou a maratona para poder 
tratar a documentação para poder cá vir, até que 
consegui. 

Submeti documentos aí em Moçambique tam-
bém para poder cá vir e foi aceite, e, foi dada a au-
torização, e cá estou. Quando eu cá cheguei, co-
mecei a enfrentar dificuldades porque a promessa 
da bolsa acabou sendo frustrada. As pessoas que 
me haviam prometido, começaram a mostrar in-
disponibilidade e eu já estava cá e eu não podia 
mais desistir. A única chance era concorrer a bol-
sas internas aqui mesmo na Universidade.

Então, passei a concorrer e tratei todos os edi-
tais, todas as chamadas, passei a concorrer até 
que acabei concorrendo a uma que, não diria por 
sorte, mas, que Deus quis que eu a ganhasse. E, 
embora ela também, num ponto mais a frente eu 
vou explicar como é que foi o decorrer dela por-
que enfrentei várias, mas várias dificuldades para 
poder obtê-la justamente por ser estrangeiro. 
Mas, a verdade é que eu acabei tendo esta bol-
sa que passou a me abrir portas. Em suma, em 
relação a esta questão é isso. Eu primeiro vim cá 
com uma promessa e foi frustrada. Depois eu vim 
concorrer a bolsa estando aqui e ganhei estando 
aqui. Então, não foi fácil, mas, é possível.

LP: Como se sente após ter passado toda 
vida em Moçambique e agora ter que vi-
ver num território diferente?

MM: Este é o ponto mais difícil porque eu nun-
ca saí do meu quadrante, nunca saí de Moçam-
bique por muito tempo, nunca pensei em estudar 
fora até porque já tive uma possibilidade em 2019, 
essa, eu concorri e ganhei uma bolsa da CNPQ 
que era para estudar, foi em 2018 ou 2017 concorri 
uma bolsa da CNPQ que era para fazer o mestrado 
no Brasil e eu acabava de me casar, foi em 2016 
porque eu acabava de me casar e, bom eu concorri 
na desportiva e acabei ganhando, depois quando 
pensei em sair, abandonar a família, a família pesou 
mais, e, fugindo acabei não viajando, fiquei com a 
família e, depois vieram as frustrações e a mono-
tonia de dar aulas, as frustrações do nosso país, do 
sistema de educação e me arrependi de não ter ido, 
porque até podia ter ido e depois a posterior pu-
xado a família se necessário fosse, mas, também o 
casamento ainda estava no princípio, corria riscos.
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Bom! Desafios seriam tantos, ou existiam, mas, 
provavelmente teríamos tido sucesso. Mas, porque 
também não é bom chorar o leite derramado pu-
xamos a bola para frente e continuamos. Então, 
viver num país diferente de Moçambique é muito 
difícil, não só por questões climáticas, cá em Por-
tugal, quando chega o inverno faz muito frio e eu 
calhei num período do inverno. Quando cheguei cá 
em Outubro fazia muito frio, chegou a nevar e eu 
não estava habituado a essas temperaturas, abaixo 
de 0º (zero graus) e, enfim, é muito difícil. Sauda-
de da família, dos meus filhos, da minha esposa em 
particular. E, é complicado viver longe da família. 
Principalmente sendo cristão protestante, porque 
esta outra componente, estou num país em que até 
é cristão, mas, eles são católicos. É um país católico, 
tradicionalmente católico, e eu em particular sou 
cristão, protestante, sou evangélico e acaba sendo 
um pouco diferente, para além das questões cultu-
rais, para além de questões religiosas, questões cli-
máticas. É diferente. A postura dos próprios alunos 
na sala de aulas perante o professor, o sistema de 
ensino, é tudo diferente. Então é uma experiência 
totalmente diferente, mas, ao mesmo tempo uma 
experiência boa.

LP: Machanguana foi por dois anos con-
secutivos o melhor estudante africano. Isso 
significa que o ensino moçambicano é de 
qualidade ou não?

MM: Na verdade eu não fui melhor estudante 
africano por dois anos consecutivos, na verdade fui 
um dos melhores estudantes africanos. Na verdade 
não fui um dos melhores estudantes africanos, fui 
um dos melhores estudantes da Universidade. Não 
durante dois anos consecutivos, mas, num período 
de 02 (dois) anos. Isto é, no ano lectivo 2021 e 22. 
Fui o primeiro e até então, único estudante africano 
a ganhar uma bolsa interna, de mérito, que é a bol-
sa que recebi aqui na Universidade. 

Isso sim, fui o primeiro estudante africano, até 
então o único a ganhar essa bolsa ao nível de mes-
trado. Embora condecoração dizia a nível de mes-
trado, mas, não foi só ao nível de mestrado, mas, 
tenho conhecimento de que um estudante nem na 
licenciatura tenha ganho tal bolsa. É provável que 
tenha alguém do doutoramento, mas, não creio que 
seja uma bolsa interna porque a universidade não 
dispõe de bolsas internas para doutoramento. Mas, 
fui o primeiro, como dizia.

LP: será que o nosso ensino é de qualida-
de não?

MM: Olha, é difícil falar disso porque eu não 
acho que tenha tanto mérito assim, essa bolsa foi 
ganha, não que, houve mérito, houve um bocadi-
nho, não acho que eu tenha ganho a bolsa por ser 
um estudante espectacular, não. Mas, bom, eu acho 
que há muitos factores que condicionaram, factores 
esses que eu poderia também explicar-lhes no pon-
to a seguir.

LP: O que o motivou a estudar no estran-
geiro?

MM: O que me motivou a estudar no estran-
geiro é o facto de querer melhorar a condição de 

vida, o cansaço de viver o monitonismo, eu estava 
cansado de viver uma vida monótona, só sair de 
casa ir ao serviço e só do serviço para casa. Uma 
forma tão monótona que acabava sendo frustran-
te ainda por cima com os problemas salariais. 
Queria melhorar o nível de vida da minha família 
e para isso eu tinha que estudar, eu sabia que ti-
nha que estudar.

Podia ter estudado em Moçambique, antes mes-
mo de eu vir cá, eu estava a fazer uma segunda 
licenciatura em engenharia informática, mas, 
deparei-me com uns problemas de corrupção por 
parte de alguns colegas e eu não queria ter que 
participar disso. Então eu fui avaliando, como 
tinha dito, por causa mesmo dessa proposta que 
havia sido feita, deixei de fazer o que eu estava a 
fazer, a licenciatura que é para poder ir para lá. 

Então, em princípio foi assim. Decidi vir mesmo 
para Portugal que é para poder fazer esse curso. É 
basicamente isso. Surgiu a oportunidade eu disse 
bom, vou agarrá-la, não ia fazer igual o que fiz da 
vez passada quando acabava de me casar e então 
tinha que aproveitar essa oportunidade em parti-
cular. 

E, assim o fiz, vim para cá por esse motivo para 
ver se mudava também algumas coisas que preci-
sam ser mudadas no nosso país que só são muda-
das quando a pessoa tem um nível de escolaridade 
diferente do que já tem e nada melhor que fazer 
isso na Europa e fazer, costuma-se dizer que quem 
quer aprender melhor aprende com que já sabe, 
então acreditava eu que o nível de escolaridade 
deles, o nível de ensino deles era melhor que o 
nosso por isso preferi vir cá fazer. 

LP: Sente bem recebido pelos cidadãos, 
colegas e professores portugueses?

MM: Até sinto-me bem embora a saudade de 
casa. Eu vim aqui com um preconceito. Eu tinha 
em mente que o povo português ou os portugue-
ses são antipáticos, são frios mas deparei-me com 
uma realidade totalmente diferente. Eu fui muito 
bem acolhido, bem recebido, bem tratado pelos 
portugueses. Eles tratam-me como irmãos, ago-
ra, sabemos que para todos os casos há sempre 
excepções e eu acho que são essas excepções que 
acabam ecoando a nível dos países africanos que 
nós temos em mente que os portugueses são assa-
dos, cozidos por causa dessas excepções.

Mas, são apenas excepções, tive problemas, já 
sofri actos de racismo ou actos racistas cá em 
Portugal, em vários momentos a caminhar na 
rua eu vi uma senhora e uma criança a virem 
do lado oposto e quando me viram fizeram uma 
cara de nojo, recordo-me da senhora ter segurado 
na criança, colocado a criança ao colo e atraves-
sado a estrada sem passadeira, simplesmente para 
não ter que cruzar comigo. Bom, já estou a fazer 
natação. No sítio há um senhor que chegou a dizer 
se ele treina aqui, eu saio. E, realmente chegou a 
sair só porque eu estava a treinar lá.

Houve algumas outras situações a nível mesmo 
do curso, acredito ter sofrido actos de racismo por-
que para ganhar essa bolsa mesmo para ter ideia, 
eu ganhei a bolsa por mérito, mas, a vice-reitoria, 
durante a investigação, criou um alvoroço, quando 
chegou a altura queria me retirar a bolsa, alegando 
motivos que não eram directamente justificados, 

que a mim pareceram actos racistas porque eu ga-
nhei a bolsa e há uma outra rapariga que ganhou a 
bolsa, mas, ela não teve nenhum constrangimento. 
Eu fui o único por ser africano. Julgo ser também 
por esse motivo fora outros que foram alegados, 
mas este para mim, é o que marcou porque é o 
transpareceu.

LP: Se tivesse que melhorar alguma coisa 
nessa relação com os donos da pátria, no 
que mexeria?

MM: Sinceramente, eu mexia um pouco da 
mentalidade deles, uma mentalidade colonizado-
ra, ainda ecoa muito esta mente colonizadora. Há 
muitos casos de pessoas que ainda se olham como 
um grupo dominador, colonizador. Então, é com-
plicado, quando olham para nós os africanos, al-
guns deles, que eu volto a dizer são uma minoria 
que quando olham para nós os africanos, ainda 
olham como um povo menor, povo inferior. Então 
se eu pudesse mexer em alguma coisa eu mexia nis-
so. 

Olha, eu concorri a um trabalho como designer 
gráfico e, a fase documental, recebi um e-mail que 
dizia que estava muito bom, que haviam gostado, 
em contrapartida, quando chega a fase da entre-
vista online, fizemos a entrevista e durante a en-
trevista, o pessoa disse olha, desculpa, mas, tu não 
preenches o meu perfil, o que nós esperávamos e 
esse perfil, que eu percebi era mesmo um perfil 
da raça. Quanto as qualidades que eu tenho, que 
eu mostrei-lhes que sabia fazer, mas, infelizmente 
como não preenchia o requisito de ser branco. 

Uma outra já vinha ali patente, que só podia 
concorrer os que tivessem nacionalidade europeia. 
Eu não sei se as competências têm a ver com uma 
nacionalidade, mas, os constrangimentos que nós 
passamos, que se eu pudesse mudar, mudava isso. 
Mas, não posso desmerecer o mérito de muitos 
portugueses que são abertos, que são receptivos. 
Estou inserido numa turma que julgo ser uma tur-
ma brilhante, porque temos colegas que quando 
nós estamos com eles não consegues perceber, se 
nos escutas a conversar se estas doutro lado não 
sabes se esse é branco ou preto porque conversam 
connosco de igual para igual, tratam-nos de igual 
para igual.

Tenho professores espectaculares que também 
tratam-nos de igual para igual. No princípio eu fi-
cava chateado com o termo preto. Quando diziam 
olham mas, tu és preto, tu tens que perceber que 
da mesma forma como nós os chamamos brancos, 
eles não são brancos, não é, branco é o papel, mas, 
nós os chamamos brancos e eles não se ofendem 
com isso, embora a quem diga não, mas, para eles 
não é tão pejorativo, não sei até que ponto, mas, a 
verdade é que a ferida do outro para nós ela não 
arde, arde a nossa. 

Então, eu acho que eles são espectaculares. Os 
meus professores em particular, as pessoas que 
tenho tido a oportunidade de conviver são bons. 
Descrevo-as como pessoas tops. Claro, há excep-
ções, mas, porque a excepção é uma minoria, então 
eu desconsidero. Essa excepção, eu posso dizer que 
são um povo acolhedor, se tivesse que mudar, muda-
va essa excepção. É basicamente isso. 

Por: Ermelinda Momad
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GRITO DO CIDADÃO O povo esta miseravelmente a ser mal conduzido

x

Natércia Natividade

Respeitem o povo que vos ele-
geu para o representar e não 
abusem dos cargos a onto de se 
sentirem donos do país e perder 
respeito como tem vindo a fazer, 
não respeitam os funcionários que 
trabalham para sobreviver, o pre-

sidente e o seu governo humilham 
e roubam os recursos do povo 
para beneficiar seus filhos.

O Presidente devia trabalhar 
para o desenvolvimento do país 
e do povo. Gostaria que garantis-
sem que o cidadão que não tem 
emprego tenha um lugar para 
fazer seu negócio e sustentar sua 
família.

Em fim, gostaria que governasse 
o nosso país com respeito e com-
batesse a criminalidade praticada 
pelos homens da lei e pelos crimi-
nosos (sequestradores, violadores). 
Que use os recursos do nosso Es-
tado para apoiar os moçambica-
nos assim como para a melhoria 
de vida dos moçambicanos.

Júlia Carlos Zevo

A maior preocupação à 
uma altura dessas é dito ci-
clone, se já estamos misera-
velmente afogados, porque 
em todos os anos temos chu-
vas e nunca conseguimos 
gerir esse problema, o ciclo-
ne vai atropelar-nos maldo-
samente, o governo precisa 
sentar-se para resolução dos 
problemas hídricos, isso está 
mal, não se pode continuar a 
dormir nas mesas e telhados, 
é um sofrimento que deve ser 
levado a sério. 

Hermenegildo Ambrósio Tomo 

Preocupam os fundos do Estado, estes 
podiam construir e requalificar estradas e 
pontes a fim de garantir que o povo se des-
loque com facilidade. Que abula o preço 
das matrículas nas escolas primárias e se-
cundárias para que os alunos continuem 
a estudar para o desenvolvimento do país.

Construam casas para o reassentamen-
to das vítimas das calamidades, conflitos 
armados e crie condições habitacionais 
em novas zonas.

Que acabe com a criminalidade no 
país, punindo os actores exemplarmente 
com penas máximas.

Que acabe com a impunidade, o terro-
rismo em Moçambique e responsabilize 
todos os actores.

Que coloque Leis no país e remunere os 
agentes da Lei e justiça para evitar a cor-
rupção e corrompimento desses agentes.

Que responsabilize os verdadeiros cul-
pados da dívidas ocultas e que garante 
que devolvam o valor ao Estado. 

Que não permita a subida dos trans-
portes porque os salários mensais de 
quem tem emprego não satisfazem.

Que reveja e baixe os preços dos pro-
dutos alimentares para que o povo tenha 
pelo menos as refeições básicas.

Que as vossas acções estejam viradas 
para o bem-estar do povo e não para o 
enriquecimento ilícito de seu familiares e 
filhos. Que cumpra o seu manifesto na ín-
tegra e abula as reeleições, pois, só assim 
viveremos uma democracia.

Alice Congolo

Exigimos que se conduzam 
os destinos do país como o 
povo gostaria que fosse. Que 
torne acessível as matrículas 
e o sistema de educação bem 
como o acesso aos livros para 
que o povo tenha ao menos o 
nível médio para vencer a po-
breza absoluta.

Que reduza o preço dos 
transportes públicos que ainda 
tem a coragem de subir, colo-
quem transportes de custo bai-
xo para os estudantes necessi-
tados.

Que apoiem as vítimas de 

calamidades e não esperem 
apenas que singulares façam 
esse trabalho. Gostaria que 
baixasse os preços dos produ-
tos alimentares básicos para 
que nós pobres tenhamos ao 
menos uma refeição por dia.
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Pesou demais quando o líder 
da Nova Democracia há algu-
mas semanas afirmou que o 
ocidente não deseja que a de-
mocracia moçambicana se efe-
tive, pesou a estereótipo para 
com os outros mas, parece que 
o ocidente nem se quer leu tal 
entrevista, porque a ter lido, 
anui então com a afirmação 
de Salomão Muchanga e mais, 
afirma por sua vez e categori-
camente que mais do que uma 
democracia fracassada tam-
bém deseja ver os direitos hu-
manos esfarrapados. Pouquís-
simos dias antes da dolorosa 
declaração da Linda Thomas, 
Moçambique viveu um estron-
doso vendaval contra os direi-
tos humanos, a polícia desceu 
do degrau das suas botas, vis-
to que jamais subiu para além 
disso, desceu e exibiu a sua ar-
quivada força, quando Cabo-
-delgado chora por ela, sobre 
o simples cidadão desarmado 
com a mais pura animação de 
se sentir um verdadeiro e activo 
moçambicano e ainda assim, 
os elogios da mãe Linda sobre 
o filho bonitinho. Terrível em-

baixatriz, então o ocidente leu 
a entrevista, só que a agenda do 
ocidente deve ser mesmo essa, 
a de destruir o convívio e uma 
possível postura democrática a 
qualquer custo.
“Tua cara é linda mas tu não 

és” assim cantou Azagaia que 
na verdade não se sabe ao cer-
to ao que se referia nessa altura 
mas a verdade é que a embaixa-
triz também é linda, indiscuti-
velmente, a ponto de ser Linda 
Thomas mas os actos dela não 
o são igualmente, elogiar Fili-
pe Nyusi pelo factor segurança 
é um terrorismo diplomático, 
um abismo internacional, uma 
perplexidade nacional diante 
dos horrores que o país enfren-
ta, muita insegurança.
Vamos então procurar fazer 

justiça e tentar perceber por-
que razão Moçambique pode 
estar de parabéns pelo seu em-
penho na presidência do tal 
conselho de segurança, ver-
dadeiramente nada, ou talvez 
parou a guerra na Ucrânia e 
não sabemos, porque Cabo-
-delgado continua um terror, 
para  lá zonas calmas, só com a 

intervenção de Kagame, aliás, 
a este talvez a Linda podia cha-
ma-lo bonitinho pelo domínio 
que tem sobre um país diferen-
te, tem a vocação colonizadora 
que o ocidente gosta. Estamos 
claros que nada somos, certos 
de que vocês em nada nos que-
rem transformam mas, faz fa-
vor que não nos ridicularizem 
pois, estamos seguros de que 
seremos. 
Certo que os direitos huma-

nos são para vocês um fiasco ou 
algo a considerar muito pouco, 
o mundo sabe, ainda que não 
diga, mas é notável que as vi-
das para vocês não tem valor é 
por isso que as tiram por sim-
plesmente julgarem que deter-
minado indivíduo não merece 
viver. As nossas cá na África, 
moçambique concretamente, 
as vidas são valiosas, prima-
riamente valiosas, portanto, 
não nos ofenda excelência Lin-
da, enquanto continuarmos a 
morrer e a levar porrada sem 
razões pela polícia, o presiden-
te desta república, não pode 
ser felicitado, isso é um insulto 
embaixatriz. 

A dolorida declaração da Linda



Luz
DO PENSAMENTO

Quinta-Feira,  30 de Março de 2023

6 OPINIÃO

“Azagaia tem mais semelhanças ideológicas 
com Samora Machel do que Celso Correia ou 
Caifadine Manasse! - General K.

 “Cospe para o ar”
A par do regime mono partidário pós independência o 

que sempre sustentabilizou a Frelimo foi a sua disciplina 
e o posicionamento do seu lider máximo Samora Machel 
que combatia energicamente a corrupção, infiltração. Ele 
não duvidava, purificava as fileiras.

Hoje, o “alinhamento das televisões passivas, activas e 
reactivas, bocas dos “analistas políticos”, a frenética mov-
imentação nas redes sociais, a tensão entre a polícia e a 
população em certas zonas do país, deram-nos uma foto-
grafia da real política moçambicana e as contradições nas 
Forças de Defesa e Segurança que o Presidente Nyusi não 
está a saber gerir.

Nestes últimos dias, “Povo no poder”, foram as palavras 
mais ouvidas no país e de certeza que Afonso Dhlakama 
deve estar a rir-se aonde quer que esteja. Daviz Simango 
idem aspa! Tudo isso vem a propósito das lavagens de rou-
pa em público em que a Frelimo se meteu. De facto a Fre-
limo não lavava publicamente a sua roupa suja primeiro 
porque era mesmo muito suja e segundo pela tradição 
adquirida durante a Luta de Libertação Nacional –“con-
tradições internas devem ser resolvidas internamente”.

O povo se lembra do boca de Joaquim Chissano, o pai 
do deixa andar que atiçou pela negativa o relacionamento 
entre Afonso Dhlakama e Raul Domingos. Riram-se tanto 
do “bate boca” dessas duas figuras protagonistas dos Acor-
dos de Roma. O mesmo sucedeu com as diferenças politi-
cas entre o falecido Amurane e o partido MDM. Riram-se 
até nas televisões.

Mas tudo isso aconteceu porquê?...
Porque o sistema da Frelimo não sabe valorizar as pes-

soas! Julgam-se os “donos disso tudo”. Utilizam as pessoas 
para os seus interesses obscuros e inconfessos. Ética, moral-
idade, humildade, tudo foi para o lixo.

No entanto, o mais curioso é que muitos recados foram 
dados e, alertados por figuras com muito peso político den-
tro da Frelimo. Uma delas foi Graça Machel, que, há mais 
de uma década afirmou que existem alguns camaradas 
que estavam a comprar consciência para serem membros 
do Comité Central da Frelimo.

Na altura ninguém valorizou a sua declaração, diga-se 
de passagem visionária. Assobiou-se para o lado. O resul-
tado está a vista.

Hoje, compra-se tudo na Frelimo. Compra-se para ser 
primeiro(a) secretário da Frelimo em todos os níveis das 
províncias, para ser ministro(a), deputado(a), membro da 
Comissão Política, etc, etc, etc e até para ser candidato a 
presidência da República.

Se por exemplo tivessem escutado com atenção as músi-
cas do Azagaia, talvez a Frelimo não estaria tão vulnerável 
politicamente.

Hoje, quem crítica através da esfera pública é logo di-
reccionado, isolado, etc, etc…os Castigo Langa, Samito 
e outros. Não é por acaso que andam a procura de uma 
sustentabilidade ideológica. Já não sabem quem são, quem 
e o quê defendem, aonde vão mas sobretudo não sabem 
porquê e para quem governam!

Passado para o lixo
Uma das boas características políticas que Armando 

Guebuza possui é pedir desculpas ao povo com diploma-
cia. No seu recente aniversário natalício (80 anos), afirmou 
que devia-se pelo menos valorizar o passado da Frelimo.

Mas a realidade é outra. A medida que tempo vai pas-
sando, a Frelimo vai-se esquecendo do passado. Veja-se 
por exemplo, os primeiros estatutos da Frelimo no que 
concerne a estrutura e organização no ponto 18 que foi 
resultado do primeiro congresso da Frelimo realizado nos 

dias 23 a 28 de Setembro de 1962, em Dar-es-Salam, Tan-
zânia, extraídos do livro História da Luta de Libertação 
Nacional, volume 1, edição Ministério dos Combatentes / 
Direcção Nacional de História, página 80, lê-se:

A estrutura da Frelimo é baseada no Centralismo 
Democrático e o método de trabalho dos seus órgãos é 
orientado pelos princípios seguintes:

a) Espírito democrático;
b) Espírito colectivo;
c) Unidade de acção;
d) Espírito de responsabilidade;
e) Critica e auto critica;
f) Ajuda mútua;

Como se depreende, este ponto sintetiza tudo.
Há que entender que “Centralismo Democrático” não 

significa uma teoria de comando hierarquizada, tipo bicha 
para o poder e, sim, significa um princípio de organiza-
ção politica que combina democracia eleitoral e discussão 
livre, com disciplina politica e uma direcção executiva cen-
tralizada mas colegial.

Note-se que existiam na altura em 1962 na Frelimo, 
todo o tipo de teorias ideológicas desde o esquerdismo lib-
eral e radical, o centrismo puro, direita conservadora, etc, 
etc. Porém, todos aceitaram o ponto 18 dos estatutos.

Actualmente todos esses princípios foram para o caixote 
de lixo.

O poder e o dinheiro são mais importantes que a ideo-
logia.

Caso os membros da Frelimo não resgatem esse ponto, 
que de certa maneira forma faltavam valores e continue a 
comprar consciência, o povo vai ser testemunha da queda 
dos camaradas de camarote!

Neste contexto as figuras históricas têm um papel muito 
importante a desempenhar pois desde sempre, foram eles 
que formularam os “interesses nacionais”. Não é a toa que 
se diz que os filhos observam as costas dos pais. A Frelimo 
está como está porque JoaquimChissano, Alberto Chi-
pande, Armando Guebuza, Mariano Matsinha, Jorge Re-
belo, Jacinto Veloso, Óscar Monteiro, Feliciano Gundana, 
Graça Machel, padre Couto, Raimundo Pachinuapa, 
Eduardo Nihia, Eneas Comiche, Salvador Mutemuke…
não souberam educar os seus “filhos políticos”. Por essa 
razão, agora que o partido anda consoante os interesses, 
tem obrigação política, moral e histórica de “reinventar” a 
Frelimo” como profetizou Guebuza. 

Que se reúnam na Ponta Vermelha mesmo que tenham 
que se descolar de maca, cadeiras de rodas, canadianas, 
descartáveis, etc, etc…mas que dialoguem com o Presiden-
te Nyusi, porque a Frelimo só tem o eixo, a Renamo possui 
a roda, o MDM, a chave de rodas, os partidos extrapar-
lamentares os retrovisores e a Sociedade Civil os travões. 
Situação do país está tensa por causa do terrorismo em 
Cabo Delgado, dúvidas sobre as eleições distritais, suposto 
terceiro mandato, custo de vida, estradas intransitáveis, etc, 
etc.

Oiçam e respeitem os outros
Um dos maiores pensadores e imperador romano, Mar-

cus Aurélio, escreveu que ser acessíveis as opiniões, davam-
lhe duas perspectivas: “a primeira é que deves estar sem-
pre pronto para fazer apenas o que sugere na ordem da 
realização e das instituições das leis; a segunda, mudar de 
opinião se houver perto de ti, alguém com coragem que 
te corrija e te aconselhe no que possas ter pensado. Porém 
essa mudança de opinião deve sempre resultar de uma 
verosimilhança de justiça ou utilidade e os argumentos que 
a ela te convidam devem ser somente dessa natureza, e não 
o prazer ou glória aparente”.In Meditações

Ai está, o que disse Faustino Fernando, secretário-ger-
al de ACLIN relativamente a lambebotistas, infiltrados, 
tribalistas, intriguistas é verdade. O problema é que esses 

infiltrados estão muito perto e muitas vezes manipulem 
o pensamento do Presidente Nyusi e convivem com ele. 
Como pode Nyusi ter coragem para fazer a purificação 
de fileiras?

Neste contexto não faz sentido sempre o Presidente 
Nyusi aparecer depois dos “acontecimentos ”. Cheias de 
Boane, apareceu tarde. Gás lacrimogéneo idem aspas. 
Será estratégia, cinismo político ou simplesmente “atirar a 
toalha ao chão?! Afinal o que se passa?

Se de facto é estratégia aparecer depois, que o Presidente 
Nyusi vá pessoalmente dar as condolências a família do 
Azagaia, o que vai significar que está dando condolências 
ao povo moçambicano e as vítimas da repressão policial. 
Seria um acto nobre e de certeza que o povo iria olhar essa 
atitude com outros olhos. Dar bolsas de estudo as filhas do 
Azagaia, condecora-lo ao título póstumo, não seria coisa 
de outro mundo. Qual é a diferença entre “o povo é meu 
patrão” e “povo no poder” senão de forma e não de con-
teúdo. Mas antes que a presidência da República mande 
alguém para fazer a ponte, caso Nyusi tenha mesmo a pre-
tensão de se descolar a casa do rapper do povo!

Valor e poder
Músonio Rufo, um filósofo romano que foi expulso de 

Roma por várias vezes por causa das suas críticas e ideias 
disse que um governante deve ter as seguintes característi-
cas: discernimento, justiça, temperança e coragem.

Pensamos que o Presidente Nyusi ainda não tenha per-
dido essas quatro características.

Confundir valor e poder pode levar os jovens da Frelimo 
a cometer erros graves. Pode muito bem pedir desculpas às 
vítimas do gás.

Entretanto, por causa do tempo do poder, verdade seja 
dita, a Frelimo está perdendo valor, o que de certa maneira 
é perigoso mas não esta perdendo poder. Por enquanto, é 
isso que esta a safar o regime.

Contudo se o valor se esvaziar, o poder desaparecerá!
Valor se identifica com humildade. O espírito de vitória 

como por exemplo o discurso de Celso Correia em Nam-
pula é muito perigoso. 

Samora dizia que: …(…)…”O espírito de vitória é uma 
manifestação de oportunismo de esquerda. Leva-nos a 
desprezar tacticamente o inimigo, conduz-nos ao aventur-
ismo. Cedo ou tarde o espírito de vitória far-nos-á pagar 
em sacrifícios, pagar caro, em baixos pesadas e inúteis. 
Quando em consequência dos erros cometidos pelo es-
pírito de vitória, se sofrem reveses, os aventureiros, caem 
então no espírito de derrota, teme o inimigo do ponto de 
vista estratégico, começam analisar os fracassos, deixam 
de ver os progressos da luta. Como tinham o espírito de 
vitória rápida, a guerra torna-se “interminável nas suas 
cabeças. As vitórias alcançadas são para eles casuais e iso-
ladas. Com este espírito, passam a realizar as suas tarefas 
com desinteresse evidente, abandonam totalmente a visão 
de conjunto, só vêem erros nos trabalhos efectuados pe-
los outros camaradas, mas recusam-se a apontar e discutir 
os erros, a propor soluções justas. Preferem o murmúrio à 
crítica autocrítica, a intriga, a discussão aberta. Criam os 
seus grupinhos, os seus aliados.

Não foi por acaso que Azagaia, o rapper do povo, escol-
heu Samora Machel, como seu ídolo pois tem mais semel-
hanças ideológicas com ele do que com essa camada de 
jovens que caíram de pára-quedas na Frelimo como Celso 
Correia e Caifadine.

Atenções camaradas, mercenários, infiltrados lutam por 
dinheiro. Activistas sociais como Azagaia lutam por causas 
e sempre vencem.

Respeite mas opiniões diferentes. Respeitem os vossos 
adversários políticos pois um dia também podem estar a 
governar o país. Como bem escreveu o vosso camarada 
Óscar Monteiro, “De todos se faz um país”.

Valor é uma coisa, poder é outra coisa!

Por: João Bruno de Morais

Camaradas, não confundam…
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Uganda Pune a Homossexualidade com 
Pena de Morte 

Laura A. Nhaueleque

VOZ FEMININA

No Passado dia 21 de Março, o parlamen-
to Ugandês aprovou uma das leis mais du-
ras contra a minoria sexual, os LGBTQ+ 
no país. Uganda nunca se mostrou tolerante 
para com homossexuais, uma interdição que 
resulta de uma herança colonial, que sem-
pre proibiu relações de pessoas com o mes-
mo sexo. Porém, a última lei, portanto, do 
passado dia 21, procurou alargar o crime da 
homossexualidade interditando “a identifi-
cação como LGBTQ+, ou a chamada pro-
moção da identidade gay”. 

Neste sentido, a lei irá considerar poten-
cialmente criminosa, qualquer pessoa ou en-
tão grupo de activistas de direitos humanos 
que estiverem disponíveis a promover a co-
munidade LGBTQ+ ou se identificar com 
ela, mesmo não sendo pertencente da comu-
nidade. 

Além do mais, esta lei pune com a pena ca-
pital quem, de qualquer das maneiras, pra-
ticar o ato sexual com alguém que seja por-
tadora do vírus do HIV-SIDA – é isto que 
o legislador chamou de “homossexualidade 
agravada”. Lembrar que dos 389legislado-
res presentes no ato da aprovação da lei, so-
mente dois é que manifestaram uma opinião 
contrária à lei anti-homossexualidade. 

Uganda não é um caso isolado, com ela 
estão outros mais de 30 países africanos 
que olham a homossexual como um desvio 
comportamental, por isso, passível de puni-
ção ou discriminação. A seguir está um bre-
ve quadro dos países africanos que punem 
a homossexualidade quer legalmente, quer 
através de descriminação ou estigma social. 

Com a actual lei, Uganda se estende na 
mesma esteira dos países como Gâmbia, 
Serra Leoa, Kenya, Tanzânia e Zâmbia 

onde os homossexuais podem enfrentar uma 
pena perpétua; enquanto a Eritreia e Sudão 
do Sul os LGBTQ+ podem sofrer uma pena 
que variaentre7 e 10 anos de enclausura 
prisional. A Líbia e os Camarões a lei pune 
os homossexuais até 5 anos, mais uma mul-
ta. Países como Marrocos, Ghana,  Guiné, 
Togo e Tunísia a prisão dos homossexuais 
vai até 3 anos enquanto Argélia e no Chade 
é de 2 anos e, por fim, Libéria e Zimbabwe é 
de 1 ano. Além do mais, em alguns dos paí-
ses aqui mencionados, os enclausurados são 
obrigados a pagar uma multa.

Para além desta variante de países já men-
cionado, existe uma outra que não crimi-
naliza legalmente a homossexualidade, po-
rém, há uma severa perseguição contra os 
LGBTQ+, como acontece no Egito. No Ní-
ger, Mali, Burkina-Faso,  Costa de Marfim, 
Congo, Gabão, Madagáscar – nestes países, 
não existe qualquer lei prevista, seja para cri-
minalizar ou proteger a homossexualidade, 
mesmo assim, a comunidade LGBTQ+ en-
frenta diariamente, discriminação e estigma 
da própria sociedade e da família.

A notícia da nova lei ugandesa contra os 
homossexuais dividiu águas, enquanto algu-
mas figuras, sobretudo do país, como a ora-
dora Anita Among e o próprio presidente da 
República, Yoweri Museveni louvavam a lei, 
os activistas dos direitos humanos do país e 
figuras importantes e organizações da comu-
nidade internacional criticaram duramente 
a mesma. Por exemplo o Secretário de Es-
tado dos EUA, Antony Blinken escreveu nas 
suas redes sociais que a lei prejudica não so-
mente a comunidade LGBTQ+, mas toda a 
sociedade ugandesa. 

Ainda nesta linha de reprovações e duras 

críticas da lei ugandesa se situa o porta-voz 
do Conselho de Segurança Nacional da 
Casa Branca, John Kirbyn, que afirmou os 
Estados Unidos estarem atentos a cerca da 
materialização da lei,o que pode vir a custar 
ao Estado ugandês, “repercussões económi-
cas”. Por sua vez, o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos, 
Volker Türk, mostrou a sua contrariedade à 
lei nas seguintes palavras, estalei representa 
um “desenvolvimento profundamente preo-
cupante. Se ela for sancionada pelo presi-
dente, tornará lésbicas, gays e bissexuais em 
Uganda criminosos simplesmente por existi-
rem, por serem quem são.”

Pode ser que Uganda, assim como outros 
países onde a homossexualidade é reprova-
da, tenha uma fundamentação que olhe esta 
escolha de orientação sexual como um peca-
do contra os preceitos divinos ou contra os 
bons costumes. Só para lembrar, nos tempos 
idos, a homossexualidade era vista como um 
distúrbio/patologia psicossomático que de-
via ser clinicamente acompanhado.

Para além do mais, a homossexualidade, 
nos contextos aqui em questão, pode ser 
vista como uma diminuição permanente ou 
temporária da integridade física dos LGB-
TQ+, por isso mesmo, em nome da defesa 
da integridade psicológica e física da pessoa, 
aprovam-se as tais duras leis. Ou então no 
caso concreto de Uganda que diz que a lei 
resulta de uma pressão externa, sobretudo 
dos missionários americanos que têm como 
destino aquele país. Seja qual for a funda-
mentação dada, estas duras leis contra os 
homossexuais desaguam quase sempre, na 
violação dos direitos do corpo da pessoa, su-
jeita a tais leis.

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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Paco Planelles / Espanha

CASTELLÓN QUEIMA,.. QUEIMA !!

•  Incêndios florestais.

O incêndio continua - hoje, devastando a re-
gião do Alto Mijares de Castellón e desde a tar-
de da última quinta-feira, este grande incêndio 
florestal no interior da província de Castellón 
(Espanha), avança descontrolado em vários pon-
tos com um foco ativo ameaçador que obriga a 
evacuar vários municípios em Castellón pela pro-
ximidade e virulência das chamas... E, tudo isto, 
apesar do enorme aparelho aéreo e terrestre da 
UME/Unidade Militar de Emergência, as Briga-
das Florestais e os Bombeiros que desde o início 
têm trabalhado para extinguir este novo incêndio 
florestal que já atinge 4000 hectares de floresta 
num perímetro de 40 quilómetros...  e agora, a 
pergunta que nós espanhóis nos fazemos é:

• Quanto tempo durarão essas lutas extremas e 
permanentes contra o fogo?

A coincidência de tantas fontes ativas em 
todo este amado país, chamado Espanha, com 
200.000 (+/-) hectares queimados a cada ano 
e graves perdas de vidas humanas, fauna, bens 
materiais, massa florestal e fazendas, é mais uma 
vez colocada na mesa a necessidade de cuidar do 
nosso mundo rural e alocar mais recursos para 
que, com as já evidentes alterações climáticas e 
a mais forte vaga de calor primaveril em meio 
século, não tenhamos de lamentar mais danos 
pessoais e materiais como os referidos, anterior-
mente, para estos últimos dias tristes do mês de 
março e seguintes…

Nos anos 50, o Ministério da Agricultura espa-
nhol (ainda existe?), cunhou um slogan de muito 
sucesso que nós, os mais velhos, lembramos bem:

• "Quando uma montanha queima, algo seu 
queima."

Por isso - hoje, perante a amarga e dramática 

sucessão de terríveis e devastadores incêndios flo-
restais que se repetem ano após ano em Espanha, 
assustamo-nos e exclamamos: Queimem Castel-
lón e Espanha!,   o que nos leva a pensar que,

• Se esta hecatombe de fogo e incêndios se re-
pete - ano após ano - é evidente que o problema 
ainda não foi bem resolvido, e isso, por sua vez, 
significa que, ou não foi colocado corretamen-
te em todos os seus aspectos ao criar o inefável 
ex-presidente do Governo espanhol, José Luís 
Rodríguez Zapatero, da UME/Unidade Militar 
de Emergência; ou que, sendo bem enunciado e 
planeado para o bem comum do povo espanhol 
e maior tranquilidade daqueles outros dirigentes 
políticos com comando e posição nas nossas Co-
munidades Autónomas, com a política de cons-
tipação orçamental e falta de empatia do atual 
presidente populista , Pedro Sánchez Pérez-Cas-
tejón, não foram mobilizados os máximos recur-
sos possíveis para oferecer a todas as autoridades 
locais e regionais ampla legislação regulatória e 
ambiental contra o enorme poder destrutivo do 
fogo; ampliar o quadro de brigadistas, agentes 
florestais e bombeiros para a execução de po-
líticas mais vigorosas de prevenção e detecção 
precoce de chamas; bem como criar emprego ru-
ral para limpar montanhas ou fazer aceiros nos 
tempos de emergência ambiental e climática que 
vivemos. E, claro, aumentar significativamente as 
penas para os incendiários condenados e confes-
sos que ainda estão soltos.

Quando se trata de outra primavera e verão 
quentes e trágicos, faremos bem em repensar - 
todas as novas táticas e respostas aos incêndios 
florestais persistentes que enfrentamos. Cer-
tamente, é extremamente irritante que nossos 
atuais governantes e políticos com uma cara 
triste se esbanjem por aqui com sua propagan-
da ideológica para as próximas Eleições Gerais, 
Regionais e Municipais de 2023; eles aparecem 
no chão queimado e na paisagem enegrecida 

de Castellón para sua foto do "Dia do Fogo"; 
apontando, em palavreado político demagógico, 
algumas palavras consoladoras (“Pare-o, pare-o, 
pare-o...”) - apenas, com o mantra fácil que,

• “…tudo é um alerta para as alterações climá-
ticas”.

ignorando a atualização dos protocolos para 
um novo Marco Regulatório Básico do Estado 
para todos que arriscam suas vidas na prevenção 
e extinção de incêndios.

  Perguntado:

• Onde estão as ajudas para ativar e incentivar 
- com planos sérios, anuais e persistentes (local, 
regional ou estadual) para a prevenção de incên-
dios florestais, para trabalhos de limpeza de nos-
sas florestas?

PONTO FINAL

Se não quebrarmos definitivamente o atual cír-
culo vicioso da ação estatal e comunitária, nossos 
descendentes viajarão a camelo por uma geogra-
fia que nós, os mais velhos, herdamos como bela, 
e que legaremos aos nossos filhos e netos comple-
tamente mineralizada, como a carvão que certos 
políticos ou governantes irresponsáveis   e iludidos 
trazem hoje.

Oh, meu Deus, o Reino de Espanha - da pro-
víncia de Castellón - arde pelos quatro lados, 
mas... não só por causa destes vorazes incêndios 
florestais que nos rodeiam; se não, também pela 
grave crise política, socioeconómica, institucio-
nal, empresarial e laboral que temos em curso e 
à espreita.

Saudaçôes, irmâos moçambicanos
Kharimambo swinene
PACO PLANELLES, Journalistas
CASTELLÓN / ESPANHA

PUBLICIDADE
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Sempre que partilho os meus textos com 
amigos e conhecidos tenho recebido adver-
tências relativas as consequências que arris-
co enfrentar em caso das minhas divulgações 
chegarem às mãos do alvo que miro, por se 
tratar de personalidades dominantes que só 
com um tossir fazem e desfazem. Estes avi-
sos, na verdade mostram o quão é urgente a 
revitalização da liberdade de expressão em 
Moçambique, principalmente na presente 
ocasião em que a cada dia observam-se si-
tuações de abuso de Poder. 

Num país democrático a liberdade de ex-
pressão é um direito essencial, porque os 
cidadãos precisam exprimir suas ideias, de-
bater assuntos importantes e denunciar ac-
tos de corrupção. Tal direito não indica que 
não haja imposição de limites éticos e mo-
rais.Não obstante,Moçambique sendo um 
país democrático, o direito de se expressar 
livremente está consagrado na constituição 
da república e, garante-se a sua protecção.
Portanto, embora seja um direito reconhe-
cido constitucionalmente, há umaenorme 
desproporção entre ateoria e prática, factor 
nos leva a seguinte reflexão: Se abalançamos 
Moçambique, sobretudo na balança da liberdade de 
expressão a quantas anda o nosso país?   

Em Moçambique comummente tem-se 
difundido notícias nas mídiasem que certos 
politólogossão calados a boca definitivamen-
te, ou então, são mortos porque divulgaram 
suas opiniões e pensamentos com conteúdo 
crítico direccionado as elites políticas. Numa 

outra perspectiva, é também comum acom-
panhar que alguns políticosforam promovi-
dos porque em uma das suas intervenções-
terão elogiado avultosamente o presidente 
Nyusi sobre o modelo de sua governação. 

No território nacional, todo e qualquer ci-
dadão que, estando inquieto sobre as ano-
malias fomentadas pelos governantes, ten-
tar se expressar em gesto de censura de tais 
inconveniências torna-se alvo de ataques e 
ameaças. Todavia, ainda que se tenha algo 
para dizer, há sempre o receio das pessoas 
divulgaremsuas opiniões, numa altura em 
que as mesmas são limitadas por condena-
ções. 

Neste contexto, a liberdade de expressão 
é um conceito que prevê a oportunidade de 
uma ou mais pessoas expressarem suas ideias 
e opiniões praticamente sem medo de coer-
ção ou represálias.Mas não é o que se ob-
serva em Moçambique. A liberdade de ex-
pressão está a ser atacada em Moçambique, 
segundo informação da Iniciativa de Medi-
ção dos Direitos Humanos (HRMI, Human-
RightsMeasurementeInitiative), que usa como 
base relatos de jornalistas dentro e fora do 
país. Moçambique recebeu uma classifica-
ção de 3,6 em 10 relativamente a protecção 
da liberdade de opinião e de expressão nos 
dados de 2018 do HRMI. Sobre essa classi-
ficação proposta pela HRMI, um país é con-
siderado protector da liberdade de expres-
são quando agrega 10 pontos, situação que 
está muito aquém do desejável para o nosso 

país. Os outros países do projecto-piloto do 
HRMI foram a Libéria, com uma classifica-
ção de 7,8 em 10, República Democrática 
do Congo, com 2,3 em 10, e Angola, com 
4,9 em 10.

Na mesma sequência, o Instituto para a 
Comunicação Social da África Austral (Mi-
sa-Moçambique) classificou 2020 como o 
ano em que foram registados mais casos de 
violação de liberdades de imprensa e de ex-
pressão em Moçambique nos últimos cinco 
anos. Com base nesses resultados,torna-se 
evidente que a liberdade de expressão em 
Moçambique é utópica, dado que quando 
alguém decide divulgar sua opinião, mesmo 
por meios legais, ébarrado por censura.

Entretanto, o mais preocupante é o fac-
to dos ataques à liberdade de expressão em 
Moçambique atingirem o seu gabarito má-
ximo, suscitando desta forma, as seguintes 
perguntas:i) Quais são os factores associados 
as ameaças da liberdade de expressão em 
Moçambique? ii) Mas o que está sendo ocul-
tando? ii)Será que há chances de revitalizar a 
liberdade de expressão em Moçambique?iii) 
Havendo chances, que acções devem ser to-
madas para salvaguardar a liberdade de ex-
pressão em Moçambique? 

Porém, embora sejatrabalhoso desmistifi-
car o enigma da liberdade deexpressão em 
Moçambique, a necessidade de sua revita-
lização é já premente e, a Sociedade Civil 
precisa trabalhar fortemente por forma a re-
nascer esse Direito fundamental. 

Por: Gerson Francisco Marques

Moçambique na Balança da Liberdade 
de Expressão

OPINIÃO

Tabela Cambial
Compra Venda

USD 63.25 64.51

ZAR 3.48 3.54
EUR 68.56 69.93

Quinta-Feira,  30 de 
Março de 2023
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Se não fossem os tubarões, os peixes pequenos 
se multiplicariam massivamente, comeriam todas 
as algas e acabariam comendo uns aos outros. Os 
tubarões também envelhecem e mesmo assim, 
continuam mordendo. Colocam a ordem no mar, 
e os peixes pequenos vivem temendo os tubarões, 
porque sabem que a qualquer momento podem 
ser por eles mortos.

É isso que acontece com os humanos. Existem 
certos humanos disfarçados de tubarões que fi-
cam amedrontando os demais humanos, que 
para eles são inferiores. Eles passam a vida os 
perseguindo na tentativa de manter a ordem, e 
consequentemente matam, traficam, encarce-
ram, e fazem desaparecer aquele que tentar se 
meter nos seus caminhos. Diria que estes até que 
ajudam, porque controlam o modo de reprodu-
ção humana, mantém a tranquilidade pública, 
controlam e melhoram a saúde humana, a edu-
cação, etc., mas eles nunca aceitam se aposentar 
e deixar as camadas jovens na liderança ou go-
vernança. 

Os ditos líderes ou aqueles que libertaram os 
países africanos são os mesmos que destroem os 
seus países, na tentativa de continuar a usufruir 
e a facturar da riqueza que por eles são merece-
dores, porque está no seu gene de que eles são 
os donos desses países, com isso, mesmo numa 
idade que não os ajuda, passam controlando a 
riqueza, pois, eles se auto-intitulam os donos de 

tudo. A cada recurso mineral, gás e petróleo, é 
deles, se dividem e passam a vida privatizando, 
tornando as suas famílias muito ricas sem o uso 
correcto das riquezas, porque acabam gastando 
em viagens, vidas luxuosas, ostentando hotéis ca-
ros, carros de marca, festas privadas de muito in-
vestimento, e no final é o seu povo que sofre, vive 
na miséria, fome, sem casas condignas, falta de 
emprego, sem instituições de ensino de qualidade 
e nem hospitais de qualidade. Isto tudo porque os 
seus filhos estudam no estrangeiro, e eles quando 
estão doentes vãos aos hospitais estrangeiros, por-
que sabem que nada investem para os seus países.

Os tubarões africanos a quem me refiro são es-
tes que passam a vida nos governando, e lutando 
entre eles na sucessão da posse de governação. 
Eles não têm nenhum pingo de sentimento para 
com o seu povo, desviam as suas riquezas, prota-
gonizam terrorismos e assassinam massivamente 
o seu povo sem remorso. O povo que é a cama-
da dos peixinhos sabe das complicações que está 
sujeito a encarrar, este tenta reivindicar os seus 
direitos, mas na verdade não passa de peixinhos 
num mar onde os tubarões comandam. 

Mas com a morte do Azagaia em Moçambique 
o povo despertou, e descobriu que estes tubarões 
não passam de meros tementes da verdade, e que 
usam da força policial para reprimir os indefesos. 

O povo africano vive numa incerteza do propó-
sito da vida. Não que não tenha liberdade, mas 

sim, porque a sua liberdade é condicionada, im-
pedido que este tenha de viver livre ao ponto de 
criar revoltas e movimentos de protestos, porque 
isso acabaria colocando em risco a vida dos tais 
tubarões. O facto mais intriguista é que o tuba-
rão mesmo que envelheça continua mordendo, 
e se possível torna-se mais feroz que antes pois, 
sabe que a esperança de vida está cada vez mais a 
reduzir e isso lhe obriga a perder o senso de com-
paixão e passa a vida organizando uma vida me-
lhor para os seus filhos e netos, para que a vida 
lhes seja fácil após a sua morte.

A África é dos africanos, mas os tubarões afri-
canos impossibilitam que o povo usufrua deste lu-
xuoso continente. Atrapalha o povo com os seus 
governos atrapalhados, cegam incansavelmente a 
camada jovem para que não se libertem das cor-
rentes, desrespeitam aqueles que lutaram para 
ver uma África livre de tirania, para ver uma 
África livre das correntes euro-centristas e livre 
da opressão. 

Será que os africanos sonham com uma África 
livre da opressão destes tubarões? Será que um 
dia viverão com bons governantes? Sérios e en-
gajados a mudar este trajecto de vida? 

Nunca é tarde para mudar de consciência, pois 
é necessário que haja um espírito revolucionário, 
que possa acabar com este desleixo imbuído de 
pertença incessante do território que é de todos 
por direito.

Tubarões africanos: Uma espécie de 
líderes em extinção 

Por: Arsal José Minrage
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Muitas vezes identifico com antece-
dência o tema que pretendo levar a 
reflexão a cada quinta-feira aqui no 
Jornal Luz do Pensamento, normalmente 
costumo ter vários insights, sou domi-
nada por uma inspiração indescritível 
onde um turbilhão de pensamentos, 
ideias e palavras surgem do nada e me 
permitem transmitir o meu ponto de 
vista em relação aos temas que tenho 
trazido.

Claro que por eu ser psicóloga faço 
questão de trazer o teor científico-psi-
cológico do tema em alusão e faço pes-
quisas rasas ou exaustivas de modo a 
contextualizar o leitor para que após 
a leitura saia com um conhecimento a 
mais em relação ao tal tema. Por tam-
bém ser cristã embora com um conhe-
cimento teológico bastante leigo, faço 
sempre que possível uma correlação 
com versículos bíblicos que me impac-
tam e têm a ver com o tema em refle-
xão para mostrar a sabedoria que este 
livro milenar que é a bíblia detêm.

Mas hoje vai ser diferente, esta se-
mana a inspiração passou longe, sem 
saber porquê não fui dominada pela 
inspiração, insights e pensamentos ha-
bituais, pelo contrário, a preguiça e de-
sânimo tomaram conta de mim sem eu 
saber explicar as razões, tive até von-
tade de mandar uma mensagem para 
o Director do Jornal Douglas Madjila, 
dizendo-o que estou a ter uma sema-
na super puxada e complicada o que 
não irá permitir com que eu escreva e 
envie o texto antecipadamente para a 
publicação, sei lá iria inventar esta ou 
uma outra desculpa esfarrapada falsa 
só para justificar que não escrevi nada, 
não por falta de temas para abordar 
mas simplesmente porque não quero, 
não estou com feeling e iria me acomo-
dar a esta preguiça.

Foi aí que decidi escrever sobre isso, 
que de certeza não é nenhuma novi-
dade para nenhum de nós nesta ca-

minhada aqui na terra, a verdade é 
que nem todos os dias iremos acordar 
bem dispostos, com motivação, ânimo, 
ideais, insights ou mesmo a simples 
vontade de levantar da cama, às vezes 
teremos motivos explícitos talvez esta-
remos doentes, cansados e/ou a viver 
luto e momentos difíceis mas às vezes 
não terá acontecido nada de tenso, ex-
traordinário, mau e anormal connosco 
simplesmente o nosso cérebro não es-
tará a responder como habitual e isso 
não quer dizer que temos depressão, 
ansiedade ou estamos a procrastinar 
propositadamente mas o facto é que 
cada dia tem a sua história e sim às 
vezes simplesmente as nossas energias 
não estão conectadas por mais discipli-
nados sejamos, haverão dias cinzentos.

Sem querer excluir os homens, mas 
excluindo, creio que talvez as mulheres 
percebam melhor sobre isso, as nossas 
hormonas muitas vezes nos dominam 
(um dos exemplos claros tende a ser no período 
de tensão pré-mestrual - TPM), choramos 
sem motivo, ficamos irritadas sem mo-
tivos, sem nenhuma vontade de fazer 
coisas que gostamos e nos dão prazer, 
ficamos mal humoradas ou tomadas 
por uma apatia, indiferença e inércia 
sem explicação alguma e quando ten-
tamos compreender se algo externo 
se passa ficamos indignadas com nós 
mesmas pois sabemos que aparente-
mente não há motivos mas a verdade 
é que não é sobre o exterior é sobre o 
interior, talvez biológico, talvez psico-
lógico, talvez espiritual e talvez incons-
ciente.

O melhor conselho que eu poderia 
te dar  quando estes dias cinzentos 
surgirem é que te deves permitir ficar 
em silêncio, gritar se for possível, de-
ves permitir te reconectar, não procu-
ra motivos, simplesmente viva esse dia 
cinzento se puderes te isolar, isola-te, 
se tiveres vontade de chorar, chore, se 
perderes apetite não força tanto o ali-

mento, faça exercícios de respiração, 
medite, ponha uma música clássica 
apenas com instrumental, tome um 
banho frio longo, toque-se, beba água 
fria, se puderes vai ver o pôr-do-sol, 
caminha descalça na areia da praia, 
desconecta-te de todas as telas e mun-
do virtual que forem possíveis, não faça 
um grande exercício mental, organiza 
o guarda-roupa, regue as plantas, dese-
nhe, ore a Deus, escreva qualquer coisa 
mas evita ao máximo descarregar nas 
pessoas que forem a cruzar o teu cami-
nho neste dia cinzento pois bem sabes 
que elas não são culpadas de nada.

Verás que quando te permitires viver 
essa onda cinzenta sem julgamentos e 
culpabilidade, do nada no dia seguin-
te, as tuas energias estarão lá de volta e 
tudo voltará ao normal mas saiba que 
este dia cinzento sem motivos poderá 
voltar a te visitar quando menos espe-
rares. A verdade é que somos mais que 
carne e osso, não somos seres superio-
res mas sim fazemos parte da matéria 
deste universo tão imenso e longe da 
compreensão total do Homem.

Mas alto aí, se por ventura esses dias 
cinzentos forem mais frequentes que os 
dias de sol, podemos estar perante um 
transtorno de humor (depressão, etc). 
Tudo deve estar equilibrado e cuidar 
da saúde mental é manter o equilíbrio.

O problema é que actualmente prin-
cipalmente com esta proliferação das 
redes sociais, há uma apologia exacer-
bada à positividade, onde se defende 
que devemos estar felizes, sorrindo e 
bem dispostos todos os dias sem ex-
cepção o que se denomina positividade 
tóxica.

Deves ter em mente que se existe ale-
gria é porque existe tristeza e todos 
sentimentos não são por si só negativos 
e/ou positivos na sua totalidade, mas 
sim são sentimentos que fazem parte 
da nossa essência como humanos e nos 
torna humanos.

Dias Cinzentos Sem Motivos 

Por:   Candida Muvale
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Movimentos Sociais como agentes de transformação 
sociopolítica em Moçambique

Por: Lionel Matlombe

OPINIÃO

Nos últimos anos o continente afri-
cano tem sido teatro de intensas mani-
festações públicas, em que vários Mo-
vimentos Sociais têm desempenhado 
um papel relevante quando mostram-se 
contra algumas políticas estatais num 
quadro caracterizado pela clara neutra-
lização de iniciativas dos Movimentos 
Sociais. 

Em Moçambique, os Movimentos So-
ciais mais modernos surgiram na déca-
da de 1990 após a onda de democrati-
zação política que se verificou na maior 
parte dos países africanos. A introdução 
do multipartidarismo com a adopção da 
nova Constituição em 1990 consagrou 
o princípio de liberdade de expressão e 
de associação. 

O nosso debate centrar-se-á numa re-
visão da literatura sobre os Movimentos 
Sociais no contexto moçambicano com 
vista a compreensão dos seus mecanis-
mos de actuação, dos seus objectivos, 
avanços e recuos. Assim, o nosso debate 
nos conduzirá a responder a seguinte 
pergunta de partida: Como os Movi-
mentos Sociais actuam em Moçambi-
que e em que medida constituem-se em 
agentes de transformação sociais e por-
tadores de uma visão alternativa. 

O nosso debate foi feito com base na 
consulta de artigos científicos. A nossa 
pesquisa permitiu-nos a busca de várias 
abordagens conceptuais sobre os Movi-
mentos Sociais e seu enquadramento na 
história de movimentos de protestos em 
Moçambique. Infelizmente, a literatura 
científica sobre os Movimentos Sociais 
em África e Moçambique de forma par-
ticular, continua bastante fraca, o que 
tornou a nossa pesquisa limitada. 

Manifestações e Movimentos So-
ciais em Moçambique

Os Movimentos Sociais africanos têm 
tido geralmente uma estreita relação 
com os ocidentais, embora manten-

do diferentes características e objecti-
vos. Eminentes estudiosos procuraram 
delinear uma breve história dos Mo-
vimentos Sociais em África. Larmer 
(2010)1, citado por BussottiMutzenberg 
(2016:11), por exemplo, propôs quatro 
períodos para caracterizar os Movi-
mentos Sociais africanos: 

• As lutas nacionalistas e independentis-
tas (1950-1960); 

• A formação dos novos Estados africa-
nos, com a incorporação dos Movi-
mentos Sociais no seio das estruturas 
institucionais (1960-1975); 

• O ajustamento económico e estrutural 
(1975-1989); 

• Finalmente, os movimentos em prol 
da democracia (1990-2010). 
Em suma, os Movimentos Sociais em 

África não são novos, mas é eviden-
te que, a partir dos finais da década 
de 1990, eles assumiram uma diferen-
te configuração se comparados com as 
agitações e demonstrações ocorridas 
antes do início do século XXI. A nos-
sa abordagem, tendo em conta a pro-
posta de periodização apresentada por 
Larmer, ira incidir nos períodos entre 
1990-2010. Foi neste período que em 
Moçambique foi aprovado em No-
vembro de 1990 a II Constituição da 
República e também a aprovação da 
Lei 8/91 sobre as associações. A nova 
constituição consagrou o princípio da 
liberdade de associação e organização 
política dos cidadãos no quadro de um 
sistema multipartidário e o principio 
de separação de poderes Legislativo, 
Executivo e Judicial e da realização das 
primeiras eleições livres, no âmbito de 
uma democracia representativa do tipo 
ocidental, Casimiro, (2015:2). Daqui, 
estavam criadas as condições para o 
florescimento e consolidação dos Movi-
mentos Sociais no quadro dum sistema 

político que permitia a abertura e liber-
dade de expressão dos cidadãos, sujeitos 
de direitos. 

A imagem de um país de estado de 
direito e democrático foi abalada por 
espectaculares explosões de “revolta 
popular”, principalmente na cidade de 
Maputo e Matola, e crescentes tensões 
entre o governo e a população. As ma-
nifestações populares ocorridas neste 
período, devido aos aumentos na tari-
fa de transporte público, preço do pão, 
água e energia em todo Moçambique, 
são exemplos de eventos que marca-
ram um endurecimento das condições 
de vida para os cidadãos de Maputo e 
Matola e as crescentes desigualdades 
sociais.

A título de exemplo, segundo o Jor-
nal o Pais (2008)2, citado por Mabote 
(2013:2), no decorrer dos anos 2008 a 
2010, em Maputo, capital de Moçam-
bique, centenas de pessoas, provenien-
tes dos Bairros periféricos da cidade de 
Maputo, tomaram as ruas para mani-
festar o alto custo de vida, depois de 
o governo ter pronunciado o aumento 
dos preços dos transportes públicos in-
formais conhecidos como “chapa-cem” 
e de preço do pão. 

Os protagonistas optavam por acções 
que impediam a circulação de automó-
veis: ateavam fogo a dezenas de veícu-
los, barricavam as ruas, arremessavam 
pedras e, queimavam pneus. No decur-
so das manifestações, os manifestantes 
entraram em confronto com a Polícia, 
(Unidade de Intervenção Rápida-UIR) 
que pretendia conter os actos. O ba-
lanço do confronto entre as duas partes 
apontava em duzentos e cinquenta três 
feridos e três mortos. 

Por conta destas manifestações, pro-
movidas principalmente pelas redes 
sociais levaram o Governo de Moçam-
bique sob Presidência de Armando 
Guebuza a tomar decisão de introdução 
de algumas medidas de certo modo im-

1 Larmer, M. (2010). Social MovementStrugglein África. ReviewofAfricanPoliticalEconomy, 37 (125), 251-262. Doi: 10. 1080/03056244. 2010.510623
2 Jornal o País, edições de 05 jan. 2008; 1 set.2010. Disponível em: www.opais.co.mz. Acesso em: 21 maio 2015.
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pactantes no país como o recuo na me-
dida do aumento do preço de produtos 
da primeira necessidade assim como a 
criação pelo Ministério de Transporte e 
Comunicação, do diploma ministerial nº 
153/2010 de 15 de Setembro, pelo qual 
se anunciou a obrigatoriedade do regis-
to de cartões do telefone celular, Cuco 
(2020: 135). 

Esta decisão governamental mostrou-
-se contraditória na medida em que o 
estado moçambicano cria as condições 
para o processo de democratização mas 
ao mesmo tempo, considera subversiva 
quando as pessoas se manifestam contri-
buindo para a neutralização dos Movi-
mentos Sociais. 

Como avança Da Silva (2019: 278), 
tais movimentos, mais ou menos orga-
nizados, são classificados como sendo 
contrários ao regime, até inimigos do 
Estado. O mesmo acontece com aque-
les intelectuais que manifestam críticas 
abertas ao Executivo; a reacção deste 
último não é de ouvi-los, mas sim de 
apertar o controlo deles, fechando os es-
paços públicos onde estes se poderiam 
expressar. Quanto aos Movimentos So-
ciais, ainda mais os que atuam no meio 
rural, estes defendem interesses reais e 
legítimos, mas que não encontram eco 
no panorama político, nem nos partidos 
da oposição ou na média nacional. 

Da Silva (2019:143), considera que a 
partir de 2009 e 2010 a grande força dos 
Movimentos Sociais maduros, mesmo do 
ponto de vista ideológico, se concentrou, 
no meio rural. Programas de grande 
vulto, tais como o Pro-Savana em Mo-
çambique, suposto pensado para "valo-
rizar" 11 milhões de hectares de terra no 
norte do Pais mas em verdade querendo 
usurpar tal terra aos camponeses, para 
torna-los simples assalariados de empre-
sas viradas à produção de commoditiespa-
ra exportação, desencadearam a reacção 
de comunidades auxiliadas por novas 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) 
que conseguiram se juntar por uma cau-
sa comum: o Movimento do "Não ao 
Pro-Savana" procurou fazer isso, com 
resultados bons (o programa foi de facto 
suspenso), assim como a acção das co-
munidades de Manica e Zambézia e de 
OSC, conseguiram pelo menos diminuir 
a pretensão do avanço do projecto. 

Os Movimentos Sociais africanos hoje 
lutam basicamente para fazer face a este 
conluio terrível entre multinacionais oci-

dentais ou asiáticos e elites políticas lo-
cais, num contexto de alta competição 
e de restringimento dos espaços demo-
cráticos, em Moçambique assim como 
em muitos outros países, Da Silva (2019: 
269). 

Por outro lado, Honwana3, (2012) cita-
do por Bussotti e Mutzenberg (2016:13), 
dá um papel relevante que tem sido de-
sempenhado pelos jovens e pelas redes 
sociais, com impacto sobretudo nos con-
textos urbanos. Afirma que uma nova 
dimensão de tipo cultural, como a mú-
sica, tem-se tornado referência central 
para difundir as ideias de tolerância, 
democratização e críticas contra a cor-
rupção e outras práticas detestáveis por 
parte das classes dirigentes africanas. 
Honwana acredita que o rap é hoje um 
dos meios mais importantes para imple-
mentar processos de formação política 
nos jovens classes urbanizadas africanas. 
Este fenómeno poderia ser a consequên-
cia dos limitados espaços de participa-
ção política que as classes dirigentes afri-
canas têm reservado aos jovens).

Cuco (2020: 135), destaca igualmente 
o papel das redes sociais em que através 
destas foram espalhadas mensagens que 
provocaram uma onda de protestos de 
rua em Fevereiro e Setembro de 2008, 
tal como fizemos referência numa abor-
dagem acima. 

No entanto, considera que as redes so-
ciais apesar da importância que osten-
tam, diluem as acções dos Movimentos 
Sociais, a favor do interesse individual, 
muita das vezes desorganizado, carente 
de objectividade e sentido. 

Isso tem levado a que não cumpram o 
seu papel fundamental de sujeitar o po-
der público ao constrangimento de suas 
acções à frente da gestão pública para 
que possa prestar contas e tornar trans-
parente a sua gestão. Ou seja, aparen-
temente não há uma causa comum que 
una as massas no espaço virtual, embo-
ra, seja um espaço de aglomeração de 
pessoas, cada um se revê em si mesma e 
não colectivamente. 

A falta de uma causa comum, prova-
velmente, seja uma das razões que faz 
com que as pessoas não adiram aos Mo-
vimentos Sociais, mesmo quando são 
convocadas visto que nota-se que os mo-
vimentos excluem as demandas das pes-
soas consideradas desfavorecidas. 

Trata-se de agendas elitistas que no lu-
gar de integrar as comunidades desfavo-

recidas, afasta-as, pois, a estas comuni-
dades importa a resolução de problemas 
básicos como acesso ao transporte publi-
co, escolas, hospitais, energia, água, estre 
outras que são matérias que raramente 
são defendidas por esses movimentos, 
Cuco (2020: 137). 

Por isso, os Movimentos Sociais na era 
digital precisam de resgatar o seu papel 
originário que é a ocupação da esfera 
pública pois é lá onde podem produ-
zir novos valores e adjectivos em torno 
dos quais as instituições da sociedade se 
transformam a fim de representar esses 
valores criando novas formas para orga-
nizar a vida social. 

Ou seja, é necessária uma intervenção 
social no sentido de que cada decisão 
errada que é tomada em Moçambique, 
se questione a cota de responsabilida-
de nessas decisões porque "nós fazemos 
parte deste país. Isto significa que a cada 
decisão errada tomada nós também te-
mos uma dose de responsabilidade", 
Cuco (2020: 143).

Conclusão

Ao longo da nossa revisão de litera-
tura sobre os Movimentos Sociais em 
Moçambique, Percebeu-se que a demo-
cracia em Moçambique não permite o 
florescimento de Movimentos Sociais ou 
grupos que visem pressionar qualquer 
instância do poder político com o pro-
pósito de influenciar determinadas polí-
ticas publicas.

Constatou-se ainda que as manifes-
tações ocorridas em 2008 e 2010 e o 
cancelamento do Projecto Pro-Savana 
representaram um grande avanço no 
exercício da cidadania o que mostra 
alguma vitalidade dos Movimentos So-
ciais em Moçambique Apesar da fraca 
existência de estudos que abordam as 
dinâmicas dos Movimentos Sociais em 
Moçambique. Neste contexto, consti-
tuem um meio dos cidadãos exprimir os 
seus sentimentos permitindo assim, uma 
aproximação do Estado e da sociedade. 
As manifestações populares representam 
uma carga legítima de desagrado e de 
indignação e quando os governantes se 
sentem pressionados, recorrem à meios 
antidemocráticos comprometendo a es-
sência da constituição da República que 
consagra a liberdade de expressão e de 
manifestação em Moçambique.

3 Honwana, A (2012). The time ofyouth: Work, social change, andpoliticsinAfrica. Sterling: KumarianPress.
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