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ENTREVISTA

ANÁLISE

A Nova Frelimo desistiu 
de Moçambique

Por: Elísio Macamo

A reeleição “norte-coreana” 
do Presidente do Partido Freli-
mo confirmou um segredo em 
aberto: A Nova Frelimo desis-
tiu do País. O que interessa é a 
própria Frelimo. Alguns mem-
bros tiram os devidos benefícios 
materiais, outros mantêm a es-
perança de um dia virem a be-
neficiar e a esmagadora maio-
ria parece gostar de se adornar 
com roupas vermelhas, tirar 
“selfies” em eventos sérios des-
critos como “momentos de fes-
ta” e entreter aquela sensação 
típica de adeptos de equipas 
que participam em campeona-
tos sem adversários à altura de 
que eles são os melhores, mes-
mo sabendo que é porque elas 
monopolizam todos os recur-
sos.
Nenhum, nem os que benefi-

ciam, nem os que esperam be-
neficiar, muito menos os segui-
dores têm um projecto de País. 
Ou melhor, o projecto da Nova 
Frelimo é a auto-celebração, 
num estupor que faz cada um 
deles acreditar que está tudo às 
mil maravilhas no País. E se al-
guém achar que não, então o 
que não está bem é algo que a 
própria Frelimo, na sua infini-
ta omnipotência, também não 
consegue resolver. Ou obra de 
“insurgentes digitais”, “infiltra-
dos”, “inimigos da pátria”, etc. 
O último congresso da Frelimo 
pôs a hipocrisia a descoberto.
Duas coisas tornaram isso 

claro. A primeira é o próprio 

resultado da reeleição. Não é 
que seja impossível que den-
tro duma agremiação o líder 
goze de popularidade ao ponto 
de granjear a simpatia duma 
esmagadora maioria. Uma es-
magadora maioria é aceitável. 
Unanimidade é simplesmente 
suspeita. Na verdade, há dois 
problemas com este resultado. 
O primeiro é a sugestão de 

que tudo esteja bem no partido 
e no País. A violência em Cabo 
Delgado que não dá nenhum 
sinal de estar sob controlo con-
tradiz isso. E a existência dum 
problema é sempre sinal de que 
a abordagem política possa não 
ser a melhor. E não é só Cabo 
Delgado. Há o custo de vida, 
há a insegurança jurídica com 
tribunais que trabalham mal, 
há o problema dos transportes, 
há desentendimentos entre os 
membros e sobre o que e quan-
do falar, etc. Ora, se quem li-
dera recebe, mesmo assim, 
100% de aprovação, isso signi-
fica uma de duas coisas: ou os 
membros da Frelimo perderam 
o contacto com a realidade do 
País, ou então têm dificuldades 
de interpretar as coisas.
O segundo problema com 

este resultado é que ele sugere 
que para os membros da Freli-
mo a coesão interna é mais im-
portante do que a integridade 
na abordagem dos assuntos. A 
ideia que eles gostam de vei-
cular segundo a qual a crítica 
se faz em lugar próprio e lon-

ge do olhar e dos ouvidos de 
alheios sofreu um golpe duro 
com a forma como a Comis-
são Política reagiu ao candor 
dum membro do Comité Cen-
tral. Ao que tudo indica, nem 
mesmo lá onde podiam falar, 
podem o fazer. Bom, poder po-
dem, mas sob o risco de serem 
ostracizados e tratados como 
se membros ex-comungados 
duma seita religiosa. Possuídos 
pelo diabo, por assim dizer. 
A preferência pela coesão in-

terna que se traduz na unani-
midade é um mau sinal para 
um partido  político em demo-
cracia. Significa que os mem-
bros desse partido se privam 
voluntariamente do direito 
mais elementar, nomeadamen-
te o direito de exercerem a sua 
cidadania. Em contexto repu-
blicano, exercer cidadania é 
interpelar criticamente quem 
governa. Ultrapassa toda a mi-
nha imaginação o desafio de 
perceber como é que um par-
tido que funciona na base da 
unanimidade – portanto, um 
partido dentro do qual a crítica 
não é bem-vinda – pode pro-
duzir políticas públicas de qua-
lidade. Em política a qualidade 
não vem do saber técnico. Vem 
da robustez argumentativa de 
seja qual for a proposta. E isso 
só é possível onde se debate. 
Onde só se batem palmas, faz-
-se o culto à mediocridade. É 
o Putinismo tão apreciado por 
alguns deles.
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OPINIÃO

ANÁLISE

A segunda coisa que pôs a des-
coberto a hipocrisia do Con-
gresso foi o conjunto de teses 
apresentadas para “discussão”. 
Quando as vi pela primei-
ra vez pensei que fossem uma 
brincadeira de mau gosto, tipo 
“fake news”. Dissuadi-me disso 
quando as vi reproduzidas por 
gente ligada ao partido e, mais 
tarde, difundidas pelo próprio 
partido. A falta de qualidade 
das teses constitui a melhor (ou 
pior) demonstração da ausên-
cia de projecto político. As te-
ses fazem uma lista de tópicos a 
serem discutidos. Ora, discutir 
tópicos quando se devia discu-
tir o País é sinal claro de ausên-
cia de sentido estratégico.
A diferença entre tópico e 

tese é simples. Uma tese é a 
identificação do conjunto de 
circunstâncias que fazem com 
que um tópico se transforme 
num problema. Por exemplo, 
o terrorismo é um tópico. O 
conjunto de circunstâncias 
que faz com que o terrorismo 
se transforme num problema 
pode ser a segurança. Na segu-

rança cabe muita coisa desde 
a qualidade da disciplina das 
Forças de Defesa e Segurança 
passando pelo funcionamento 
dos tribunais no ponto de con-
tacto com o cidadão até mes-
mo à avaliação das perspecti-
vas individuais de vida. Quem 
tem projecto político identifica 
o conjunto de circunstâncias, 
portanto, o problema de base 
que se não for abordado vai fa-
zer com que vários tópicos se 
transformem em problema. Só 
que para chegar aí é preciso ter 
alguma ideia de onde se quer 
levar o País. A Nova Frelimo 
não parece ter ideia de onde 
quer levar o País. Só parece ter 
ideia de onde quer manter os 
seus membros: no poder.
Aposto que cada pessoa que 

participou neste Congresso 
sabe dizer “espontaneamente” 
que “foi um ambiente de fes-
ta em que os grandes desafios 
do País foram discutidos”. In-
terpelada a indicar o projecto 
político por referência ao qual 
a tal festa foi feita, vai ter enor-
mes dificuldades em dizer. E 

não é para menos: quem desis-
te dum País – e, ao que pare-
ce, do próprio partido – priva 
a língua daquela relação que 
ela deve sempre entreter com a 
realidade. E isso acontece por-
que quem só festeja, o faz por-
que precisa dum pretexto para 
a evasão. A língua vira um ins-
trumento de logro e alucina-
ção. Passa-se a preferir a “rea-
lidade” do discurso de coesão 
à realidade concreta do dia-a-
-dia difícil dos moçambicanos. 
Estes são reduzidos a especta-
dores da demonstração inde-
cente do ascendente do partido 
Frelimo sobre Moçambique. 
Mais uma vez o futuro do 

País ficou adiado por culpa dos 
membros decentes e inteligen-
tes da Frelimo que preferem a 
coesão interna à abordagem 
honesta dos problemas do País. 
Se houvesse ainda um míni-
mo de auto-respeito da parte 
desses membros eles próprios 
haveriam de reprovar a sua 
própria atitude a 100% já que 
para a aprovação não sobrou 
nenhum voto...
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Cláudio Carlos

A conjuntura política que  
o regime do desgoverno do 
dia apresenta é doniaco. A 
Frellimo com espírito de alas 
fala de dar prioridade a ju-
ventude mas vemos neles 
próprios a exclusão da mas-
sa jovem nos processos. Eles 
comportam se como se aqui-
lo fosse uma família real, fa-
zendo de Moçambique não o 
seu reino mas sim o seu quin-
tal. Já basta dessa desordem 
no país queremos mudança 
e desenvolvimento e sincera-
mente falando, sentimos que 
a queda do regime negro está 
para breve.

Josefa Mahumane

O que preocupa é a subi-
da de preços de produtos e 
de combustível, subida do 
preço de transportes, o povo 
está incomodado com isso, já 
não aguentamos. A situação 
de vida está terrível no nosso 
país, o povo é que paga tudo, 
eles levam dinheiro e usam 
para coisas fúteis, onde já se 
viu, comprar uma camiseta 
que vale 300 mil do regime 
enquanto o povo morre a 
fome, estamos cansados, bas-
ta. É tempo de mudança em 
Moçambique.

Ilundy Victor

Lamentavelmente estamos num 
país entregue a própria sorte, e con-
sequentemente também estamos en-
tregues a nossa sorte. Emprego neste 
país é um problema muito sério, é 
muito raro e está a venda, transporte 
é um outro problema para se locomo-
ver para escola por exemplo é um so-
frimento porque moramos a distân-
cias das piores porque a habitação é 
outro assunto, para além de mafalala, 
chamanculo e maxaquene no centro 
da cidade, fora da cidade, nem tempo 
de montar básico se dão, a começar 
mesmo pelo parcelamento, são lutas 
diárias por dez a vinte cm.

Virgílio Nhansue 

Em meio a grande crise de as-
sistência humanitária e o alastra-
mento do terrorismo em Cabo 
Delegado, os líderes do país estão 
gastando milhares de meticais 
num congresso, mas quando se tra-
ta do terrorismo o Estado diz  não 
ter recursos e nem financiamento 
para combater o terrorismo ou 
mesmo para prestar a assistência 
humanitária as populações da pro-
víncia nortenha de Moçambique.  
Por outro lado enquanto os líderes 
moçambicanos discutem sobre a 
exploração dos recursos naturais 
do país, os PCAs das grandes em-
presas públicas compram camise-

tas 300 mil meticais, a população 
moçambicana está ser dezimada 
pelos terroristas e sofre grande 
desafio de sobrevivência no norte 
de Mocambique, o mais doloroso 
é que as nossas FDS têm por vez 
problemas de logística.

GRITO DO CIDADÃO “Para onde vai o nosso país?”

Moçambique é um país com po-
tencial indiscutível mas para que 
possamos nos apropriar e fazer 
valer essas potencialidades, é ne-
cessário investir na educação. É 
deste modo que vamos dar priori-

dade para este sector, reabilitar as 
infra-estruturas escolares desde o 
primário até ao superior faremos 
o mesmo trabalho. Não podemos 
esquecer também das áreas produ-
tivas, a agricultura e a industrializa-

ção do país deve ser bem trabalha-
do e é isso que será feito. Como não 
poderia ser diferente, vamos incluir 
as mulheres em todos os processos e 
a igualdade de género se fará sentir 
de forma quantitativa e qualitati-
va no governo. Quero transformar 
Moçambique numa potência não 
só em África, mas também no mun-
do inteiro. Não nos esqueçamos da 
problemática da segurança, pois 
vamos reestruturar o nosso sector 
de defesa para fim aos conflitos ar-
mados vividos no país é indiscutível 
e isso deve ser um processo rápido e 
sólido pois desse modo vamos reunir 
condições para o verdadeiro desen-
volvimento em Moçambique. 

Outra questão que a meu governo 
tem desde já como prioridade, é res-
gatar os valores, a identidade e a dig-
nidade de todos os moçambicanos. 
Isso será feito promovendo o conteú-
do local a todos os níveis, no plano 

nacional e internacional. Vamos pau-
tar pela inclusão e na formação de 
um governo de auscultação constante 
aos cidadãos. Promover a unidade 
nacional será importante para essa 
materialização. 

Pretendo que o país tenha mais ro-
bustez na materialização da nossa po-
lítica externa, quero que o nosso país 
tenha boas relações com os outros Es-
tados na arena Internacional, atrair 
mais investimentos e desde modo 
criar mais postos de trabalho. 

A Juventude constitui a maioria 
em Moçambique então, vamos criar 
condições para o empoderamento 
da mesmo, dando mais espaço nos 
lugares de tomada de decisão e as-
sim garantir que eles contribuam 
para o desenvolvimento. 

Agora é a vez de transformar 
Moçambique, e fazer da nossa 
pátria um Estado sonante e domi-
nante no mundo. 

Sandra Sebola

“Pretendo restaurar o nosso sistema 
de educação” 
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Certamente todos nós preci-
samos ter dentre nós o timo-
neiro do colectivo, Isto é, em 
todos os grupos de indivíduos 
há uma necessidade de se 
apontar em um para que seja 
representante dos demais. É 
por essa razão que todos os 
países elegem de qualquer for-
ma um dirigente, não só, em 
todos os tipos de grupo existe 
o pódio, o lugar, cargo ou fun-
ção a ser ocupado por quem 
vai coordenar tal grupo. Essa 
figura é apontada nos últimos 
tempos tendo em conta algu-
mas capacidades, algum tipo 
de poder, de influência, etc  
Porque num grupo estas ca-

racterísticas se tornam muito 
possíveis de acha-las, vão aos 
poucos também deixando de 
ser os indicadores para a in-
dicação dos representes dos 
povos, focando-se primeira-
mente no interesse, é nos in-
teressados que se vai buscar o 
resto das características, por-
tanto, dos que se demonstram 
querendo representar a todos, 
os outros seleccionam o que 

julgarem melhor por qual-
quer quer seja o aspecto, cada 
um com as suas convicções, é 
assim que funcionam as co-
munidades e ou sociedades 
dos dias actuais.
No entanto, ser apontado 

como representante de um 
contingente não é motivo para 
se tornar ou se sentir dono de 
tal comunidade. Pelo contrá-
rio, é a posição certa em que 
se deve saber que tal cargo 
não dá a ninguém procuração 
para ser dono dos outros, não 
significa de jeito nenhum que 
tal território é propriedade de 
tal dirigente, tanto que, exis-
te em muitos dos territórios 
ou Estados a dita separação 
de poderes, isso para que tais 
não se acumulem num só indi-
víduo mas que estejam equili-
brados e se repercutam justa-
mente em todo um colectivo.
De tantos cargo ou fun-

ções de relevo, existe o de 
presidente numa nação, que 
se pode interpretar como o 
maior de todos, talvez seja 
mesmo, porém existem tan-

tos outros e, instrumentos le-
galmente criados capazes de 
equilibrar poderes e inclusive 
os do presidente. Países ainda 
mais cautelosos, tem nas suas 
ordens administrativas, forças 
ou instituições capazes de cor-
responder imediatamente a 
possíveis sandices de um pre-
sidente, caso este venha a per-
der as estribeiras a ponto de 
prejudicar toda uma nação. 
Estes são os países pertencen-
tes aos seus povos, onde os 
grupos, a colectividade é que 
gere o Estado e não um só in-
divíduo.
Moçambique tem muitos 

instrumentos legais para ga-
rantir esse equilíbrio, ainda 
que não haja estratégias efi-
cientes para tal, porém são 
de funcionamento zero, ou 
melhor, não se aplicam, nes-
ta nação o presidente faz das 
suas, dirige a tudo e todos, 
legal ou ilegalmente, aqui ao 
presidente se oferece o país e 
o resultado é esse, uma nação 
globalmente ilegal. Um país 
de qualquer um presidente.  

Um país de um presidente
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“Os jovens devem ser novos protagonis-
tas do futuro”, nos terá dito o papa Fran-
cisco por ocasião da 108º Jornada Mundial 
dos Migrantes e Refugiados que a  Igreja 
católica espanhola celebrou no passado do-
mingo 25 de setembro, com o lema: “Con-
struamos os alicerces do futuro com eles". 
O Papa Francisco falou-nos desta nova 
Jornada Mundial ’2022 de “nosso futuro”, 
de um futuro que “começa hoje e começa 
em nós”; e recordar aos jovens que «é ur-
gente continuar a rever as nossas atitudes 
e o nosso empenho na presença dos novos 
emigrantes e refugiados que chegam aos 
nossos países, e para nós, jovens crentes, é 
uma boa ocasião de evidente crescimento 
cultural e espiritual para todos,

• “Graças a eles –diz - temos a oportuni-
dade de conhecer melhor o mundo e a 
beleza de sua diversidade e culturas”, e 
também afirma,

• “Vocês não podem deixar a responsabi-
lidade pelas decisões para as gerações fu-
turas”.

Mesmo em meio a alguns anos complica-
dos e difíceis para espanhóis e europeus, 
a realidade é que existem outros países - 
além de nossas fronteiras - em que as pes-
soas não podem mais viver em paz devido 
a difíceis situações econômicas, políticas 

e sociais; bem como, pela brutal e cruel 
guerra invasiva repentina do Exército 
russo, de Vladimir Putin sobre a Ucrânia 
ou conflitos étnicos; lutas de clãs e trib-
ais em outros países africanos: Ruanda, 
Somália, Mali, Sudão, etc., além de fomes 
persistentes, secas, inundações ou out-
ros fenômenos climáticos. Assim, alguns 
vêm emigrar e refugiar-se no nosso país 
para melhorar, e outros “são emigrantes”, 
como se fossem expulsos com vassouras. 
São os emigrantes, e os refugiados, que fo-
gem de seus conturbados países de origem 
em busca de novos horizontes de paz, har-
monia e um melhor futuro pessoal e famil-
iar que dê a cada um novas oportunidades, 
de acordo com suas capacidades e possibi-
lidades.

Este Dia Mundial do Migrante e do Refu-
giado '2022 nos dá mais uma vez -acredi-
tando jovens e adultos da nossa sociedade 
espanhola, europeia, africana e da ONGD 
& Fundaçâo S.O.S. CHILDREN, a opor-
tunidade de refletir e tomar consciência 
da situação atual do mundo e do crescente 
fenômeno da emigração; bem como, rever 
nossas atitudes e comportamentos diante 
de um novo horizonte de solidariedade e 
fraternidade universal - segundo o tema 
central da Encíclica "Fratelli tutti" do San-
to Padre, o Papa Francisco que indica este 

caminho clarividente com a Luz do seu 
pensamento ,

• “Temos que sair de um 'nós' pequeno 
e fechado, reduzido por fronteiras ou 
por interesses políticos, estratégicos ou 
econômicos para ir para um 'nós'. Este é 
o projeto de nosso Deus criador, que quer 
que todos vivamos como irmãos e irmãs 
compartilhando a mesma dignidade que 
Ele nos dá”.

Por isso - hoje, lembrando as palavras de 
Jesus: "Eu era estrangeiro e você me ac-
olheu", é necessário que neste novo Dia 
Mundial do Migrante e do Refugiado’ 2022, 
todos sejamos capazes de dar respostas de 
acordo com as palavras do Evangelho a 
todos os migrantes que chegaram às nos-
sas terras e costas espanholas provenien-
tes da América Latina, África Subsariana, 
países do Norte de África e muitos outros 
da União Europeia, Rússia ou Ucrânia; e 
assim passar de uma cultura de rejeição 
ou descarte para uma cultura de encontro 
com comportamentos e atitudes baseadas 
na aceitação, solidariedade e fraternidade 
universal.
PONTO FINAL

• INDIFERENTE? NÃO!… Todos somos re-
sponsáveis por todos.

Kharimambo swinene, irmaos

PAPA FRANCISCO: O FUTURO É HOJE!

Paco Planelles / Espanha
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A proliferação da mediocridade pelos 
meios de comunicação de massa 

Por:  Edilson Tomás

OPINIÃO

Um dos pressupostos que norte-
ia os  meios de  comunicação de 
massa, se não o único, em todo 
mundo é de educar, informar e 
entreter a sociedade, sendo que 
este último, seja  sempre na per-
spetiva educacional,  pois as in-
formações recebidas pelas dife-
rentes pessoas através dos meios 
de comunicação de massa, prin-
cipalmente pela televisão, que 
exerce forte influência nos hábi-
tos e costumes da população.
  As televisões, com grande pod-
er de manipulação, ditam re-
gras de conduta e de consumo, 
transformando-se assim, num 
importante meio de transmissão 
de informação e de formação 
de opiniões. Além dos benefí-
cios e da praticidade dos meios 
de comunicação de massa, é 
necessário que os telespectado-

res e ouvintes tenham um perfil 
questionador, pois nos debates 
encontramos e ouvimos pensa-
mentos controversos, precon-
ceituosos e dados mais que er-
rados, até absurdos. Entretanto, 
actualmente, na sociedade, so-
mos bombardeados por várias 
informações através da mídia 
que repassa os acontecimen-
tos diários, de acordo com seus 
interesses econômicos, e isso 
consequentemente  influencia 
na formação daqueles que tem 
nestes meios de comunicação, 
uma base e consideram-a como 
a única opção e com opinião 
certa.  
Para haver mudanças em re-
lação à opinião pública é ne-
cessário haja quebra de paradig-
mas que prejudicam a ideologia 
de cada pessoa e o incentivo das 

escolas para tornar seus alunos 
o “futuro da nação”, críticos e 
de “mente aberta”, capazes de 
respeitar o outro e tornar-se in-
dependentes para argumenta-
rem suas ideias. Acredito que 
a mídia possui um papel muito 
importante na sociedade e não 
estou dizer que a mesma trans-
mite opiniões erradas, mas que 
utiliza desta vantagem para im-
por sua opinião de forma supe-
rior, despertando muitas vezes 
o preconceito e a discriminação 
em relação aos diferentes pontos 
de vistas. Antes de defender uma 
opinião que recebemos pronta, 
precisamos usar ferramentas de 
pesquisas, críticas, debates, ent-
revistas, dentre outras, para jus-
tificar sua causa e respeitar out-
ras sugestões que também são 
importantes para o bem comum. 

PUBLICIDADE



Luz
DO PENSAMENTO

Quinta-Feira,  29 de Setembro de 2022
9

Castanha de caju: uma saída 
para Moçambique

Embora a agricultura em Moçambique seja pre-
dominantemente de subsistência, é considerada 
base para a erradicação da pobreza e, igualmente, 
estratégia para o desenvolvimento da economia lo-
cal. Ao longo dos anos o Governo implementou 
várias reformas neste sector de tal maneira que 
se pudesse efectivar o que está plasmado na Con-
stituição da República de Moçambique (CRM), 
entretanto, todas essas reformas foram frustradas 
uma vez que agricultura em Moçambique não cres-
ceu para níveis consideravelmente significativos. 
Moçambique, juntamente com os países-membros 
da União Africana (UA) comprometeram-se em 
alocar pelo menos 10% do seu orçamento no sec-
tor da agricultura de modo que no médio e longo 
prazo este sector pudesse crescer e melhor servir 
os interesses da população e do país em termos 
de crescimento da produção (reflectida no maior 
contributo para o crescimento do Produto Interno 
Bruto), contudo, o gráfico abaixo ilustra que nos 
últimos cinco anos Moçambique atingiu esta cifra 
somente em 2020 com a implementação do pro-
grama SUSTENTA que para além de aumentar o 

volume de produção trouxe, de forma tímida, uma 
componente importante neste sector, o acesso ao 
financiamento aos pequenos agricultores. Como o 
período de desfasagem é um pouco longo (ou seja, 
não é imediato), o nível de bem-estar do agregado 
familiar directamente associado a esta actividade 
não será afectado de forma imediata e consistente 
se não for alocada a quantidade de recursos ne-

cessária para o efeito.

Fonte: OE (vários anos)

De forma específica, Moçambique produz e ex-
porta a castanha de caju, entretanto, o volume de 
exportação deste produto depende muito da quan-
tidade que será produzida em cada época, portan-
to, é necessário fazer um levantamento das reais 
necessidades que a indústria de castanha de caju 
enfrenta em Moçambique e respondê-las. Nam-
pula, como a principal província produtora deste 
bem a nível interno, vive dois cenários que podem 
contribuir significativamente para a redução da 
produção, o primeiro tem a ver com os ataques ter-
roristas recentes que podem provocar uma ruptura 
de mão-de-obra uma vez que esse tipo de cenários 
levanta uma avalanche de deslocados para regiões 
mais seguras do país, o segundo cenário está liga-
do as pragas que afectam os cajueiros e reduzem a 
produtividade das plantações. O investimento em 
insecticidas e estudos aprofundados sobre a cul-
tura pode contribuir para o aumento da produção 
com vista a abastecer o mercado interno e con-
sequentemente melhorar os níveis de exportações 
líquidas, com efeito, o PIB tenderá a crescer a rit-
mos desejados.

Por: Césio Gondes

OLHO ECONOMISTA
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Ela é que matou, está calada que mulher é 
essa que não chora pelo marido. Era o que 
ouvia quando me tornei viúva, chorar 
eu? Chorar? Até quando?

Tínhamos o nosso grupo de 4 na alde-
ia era eu a fulana a sicrana e a beltrana, 
já tínhamos nos tornado "mulheres", o 
mar vermelho estava aberto e para a 
minha comunidade já era uma máqui-
na, de casa e de reprodução doméstica 
e poderia ser vendida e comprada por 
aquele que pagar mais ou oferecer os 
melhores dotes. Escola fomos, mas até 
a 3ª classe pois o importante era só sa-
ber ler e escrever o meu nome só o meu 
nome, porque saber tudo não iria agra-
dar o meu marido. Casar era o único 
sonho de toda rapariga lá da aldeia 
talvez porque não sabíamos o que mais 
a mulher poderia fazer para além de 
cuidar do lar do marido e fazer bebés. 

Logo após a menarca já íamos aos 
Kulayas e os ritos com as madodas para 
sabermos qual é esse o tal poder da mul-
her. A Fulana e a Sicrana tiveram sorte 
foram as primeiras a casar tínhamos to-
das 15 anos e já era a idade certa, éramos 
frescas como assim diziam, a Beltrana 
teve a sorte ou azar de ser a quinta es-
posa do chefe do quarteirão. Esperava 
ansiosamente pela minha vez, para ver 
quem haveriam de me escolher pois de-
cidir também não fazia parte dos nos-
sos direitos. Finalmente chegou o meu 
dia de casamentos avisaram-me as 16 
que o casamento seria no dia seguinte. 
Algumas tias fofocavam que era um tio 
com muito dinheiro e que seria a pri-
meira esposa dele, ele era camionista e 
nunca tinha tido tempo para arranjar 
uma mulher até que o apresentaram 
a mim, que pelos vistos cumpria com 
os requisitos. Não demorou até que as 
vovós chegassem para que me "layas-
sem" e os conselhos não eram diferentes 
dos que sempre ouvia. Minha querida. 
Faça o que ele quer, não dês opinião porque 
não podes, sempre que ele tiver vontade dê para 

ele, se ele quiser outras deixe é direito dele é 
homem, se ele dar-te uma palmadinha deixa 
certamente será porque o provocaste então trata 
de o tratar bem não queremos devoluções aqui 
lar é assim mesmo. Acenei a cabeça em 
gesto de compreensão anotei as dicas e 
fui embarcar no famoso lar.

Logo depois do casamento preparam 
a noite de núpcias, e tal como fui in-
struída fui antes para o quarto tomei o 
banho e vesti a roupa que a madrinha 
deu, deitei-me na cama e esperei pelo 
meu marido. Que mal o conhecia, para 
que viesse tocar em mim. Sem mais 
nem menos ele agarrou-me sem dó e 
nem piedade e consumou me, a dor era 
imensa, chorei mas ele não quis saber 
deu-me uma chapada e ordenou que 
me calasse como as vovós disseram 
obedeça! Calei me e deixei ele acabar o 
que já havia começado acabou virou e 
dormiu. Fiz o mesmo... Passou-se uma 
semana e a rotina era a mesma, até que 
voltamos a aldeias e fomos morar na 
casa dos meus sogros. Juntamente com 
a minha concunhada e o meu cunha-
do, como nova na casa a escala estava 
toda a meu cargo acordava e fazia tudo 
como me foi instruído, e depois ia servir 
o meu marido. Chegava ajoelhava e ele 
recebia o prato após receber mandava-
me sentar no chão enquanto o observa-
va a comer a espera de sua autorização 
para que pudesse comer também.

Diferente dos outros dias neste, logo 
a primeira garfada ele lançou a comida 
na minha cara, e ainda estava quente 
era um caril de amendoim e xima de 
mapira, alegando que eu o havia dado a 
comida muito quente e o queria matar.

Fiquei estupefata e perguntei-lhe: 
como te matar meu marido, querias que a 
comida estivesse fria posso esfriar? Opa que-
brei uma das regras não opinar e man-
ter me calada. Prontos foi desta que 
recebi a primeira porrada se os dentes 
todos ainda fossem de leite com certeza 

ficariam quatro. Desculpei me e pro-
meti que a partir daquele dia a comida 
será em temperatura ambiente. E mais 
uma porrada afinal em que momento 
ele autorizou-me a falar? Mas tal como 
a vovó falou, cala e obedeça. As lágri-
mas não faltaram com os 15 anos nem 
o papa nunca havia me dado uma bofe-
tada. Mas a quem chorar, pois se meu 
marido me visse a chorar não terei o 
direito de dormir no quarto o soluçar 
das minhas dores por ele causadas o in-
comoda. 

E a rotina era a mesma comida 
quente, fria morna sempre haveria 
porrada, demorar ajoelhar ou uma es-
pinha na pescadinha também era mo-
tivo de chapinhas. Já passavam 2 meses 
e a segunda pressão começou. Casou 
para se olhar? Será que não está seca? Esse 
tempo todo bebé? Acha que está aqui para quê? 
Mulher sem filhos não é mulher. As anciãs 
vieram mais uma vez falar comigo para 
indicar e ensinar como satisfazer o meu 
marido, ainda com receio falei-lhes da 
porrada. Diferente do que achava asse-
guraram-me que depois dos filhos ele 
ficaria calmo. Uff um alívio. Deram-me 
os medicamentos e os temperos, con-
segui e engravidei, acho que agora já 
sou mesmo a dita mulher. Nove meses 
passaram bebé nasceu era menina mas 
como é que eu fui fazer uma menina se 
deixaram claro que querem um macho, 
menina não serve para nada.

Enfim não havia volta, depois da 
maternidade o meu marido nem veio, 
cheguei em casa e nem aproximava, 
só ouvia as vizinhas a falarem de um 
tal corpo quente. Corpo quente o que é 
isso corpo quente… Passaram 3 me-
ses e nada o meu marido ainda me 
evitava sozinha fui registar a criança, 
pouco tempo depois meu marido já 
começava a brincar com ela. E comigo 
já não havia brincadeira. Certo dia ia 
cartar água para poder aquecer para o 

Até Quando?
Por: Dircy Izilda Manjate
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“Sobe para sete o número de mortos em 
acidentes de viação na Província de Maputo”; 
“Grave incidente rodoviário mata e fere em 
Nampula”; “Acidente de viação mata cinco 
pessoas e fere 14 em Maputo”; “Tragédia na 
Manhiça: acidente de viação faz 12 mortos e 4 
feridos”.

De sul a norte, de leste a oeste, poder-se-ia 
continuar a compor um inteiro texto apenas 
com os títulos dos jornais moçambicanos 
sobre acidentes de viação...O teor é sempre o 
mesmo, o que muda é o local e o número de 
vítimas. As declarações da polícia também não 
mudam: “iremos endurecer as sanções”, “vamos 
intensificar os controlos”, e frases de circunstância 
que não devolvem a vida das vítimas de tais 
acidentes, de frequentes passageiros inocentes 
de meios públicos e semipúblicos em trânsito 
pelas perigosas estradas do país.

Os dados não deixam a mínima dúvida: em 
2019, segundo o INE, as vítimas por acidentes 
mortais nas estradas moçambicanas foram mais 
de 2000, de que 698 perderam a vida. Um 
número impressionante, se se pensa que o parque 
circulante no país – em constante crescimento - 
é de cerca de 1 a cada 45 habitantes, mas em 
Maputo ele desce para 1 a 4 habitantes. Só para 
termos uma ideia, a nível mundial morrem 
anualmente 1,35 milhões de pessoas nas 
estradas, representando tal item a oitava causa 
de morte a nível internacional. Entretanto, 93% 
das vítimas de tais acidentes se concentram 
nos países de baixa renda, e não tem havido 
uma redução desta tendência desde 2013. O 
continente africano possui o pouco invejável 
recorde da maior percentagem de vítimas de 
acidentes rodoviários, em comparação com a 
sua população, segundo dados da OMS.

O caso moçambicano é ainda mais grave do 
que o africano no sentido geral. Com efeito, se 
a nível global o número de mortos por acidentes 
rodoviários a cada 100.000 habitantes é de 18,2, 

e em África é de 26,6, em Moçambique este 
rácio atinge o valor de 31,6. Muito mais elevado 
de países vizinhos, tais como a África do Sul 
(25,1), Zâmbia (24,7), Zimbabué (28,7), só para 
citar alguns casos. Mais uma vez, Moçambique 
detém uma posição de ponta em classificações 
negativas, que têm a ver com vidas humanas.

As causas de tal situação são bem conhecidas: 
condições das estradas, a partir da fatídica EN1, 
formação dos motoristas e suas condições de 
condução, por vezes em situação de cansaço 
ou até embriaguez, corrupção policial que, ao 
invés de fiscalizar, opta por exigir subornos, 
deixando que os motoristas continuem a sua 
viagem, perigando muitas vidas humanas, além 
da própria. Isso tudo é conhecido, porém, seria 
necessário recuar aos motivos estruturais, por 
assim dizer, deste elevado número de vítimas em 
acidentes rodoviários.

Sem ter a pretensão da exaustividade, pelo 
menos três podem ser citados: acima de tudo, 
a inexistência efectiva de um sistema público 
de transporte alternativo ao de tipo rodoviário. 
Não tem nenhuma possibilidade de diminuição 
dos acidentes sem implementar um sistema 
ferroviário (urbano, suburbano e regional) 
moderno, eficiente e atractivo para os passageiros. 
Este ponto deveria constituir uma prioridade da 
agenda de qualquer governo sério, ao passo que, 
pelo que se sabe, quase nada está sendo feito nesta 
perspectiva, continuando a pedir aos doadores, 
fundos para construir pontes e novas estradas, no 
lugar de canalizar os valores para um transporte 
mais seguro e menos poluente, o transporte 
ferroviário. Segundo: a obrigatoriedade efectiva 
dos seguros. Com efeito, um dos maiores danos 
depois da perda de vidas humanas, com relação 
aos acidentes de carro, é o prejuízo económico 
que as famílias devem arcar. No caso do acidente 
da Manhiça, que fez 32 vítimas, em 2021. 
A recente sentença do Tribunal Judicial do 
Distrito da Manhiça deliberou que a seguradora 

EMOSE – seguradora da transportadora 
Nhancale, dona do autocarro que provocou 
o sinistro – deverá indemnizar os familiares 
das vítimas pela importância de 33 milhões de 
meticais. Entretanto, a EMOSE recorreu da 
sentença, devido ao facto de a transportadora 
Nhancale não ter renovado o seguro, segundo 
fontes da EMOSE, já há muito tempo, pelo que 
a seguradora estaria isenta de assumir qualquer 
responsabilidade. Sem entrar nos detalhes 
da sentença, o que aqui parece evidente é 
que mesmo transportadoras de vulto, como a 
Nhancale, não considera o seguro como sendo 
uma das primeiras obrigações para garantir não 
apenas a si própria, mas sobretudo os passageiros 
e, eventualmente, seus familiares, em caso de 
acidentes mortais. Quantos carros têm seguro 
em Moçambique (seguro que é, segundo a lei, 
obrigatório)? Quantas vezes polícia de trânsito 
exige o seguro ao motorista e quantas vezes passa 
multa por falta dele? Terceiro: não se entende 
como circulam carros, chapas e autocarros em 
condições mecânicas tão deploráveis? Existe 
uma vistoria anual para qualquer tipo de meio 
circulante, entretanto, fica difícil de perceber 
como é que este controlo quase nunca inviabiliza 
o uso destes meios de transporte que libertam 
uma fumaçada “cor de poluição” em muitos 
chapas e autocarros e extremamente perigosos, 
devido às suas condições físicas e mecânico em 
um estado avançado de degradação. 

São estas três condições estruturais que 
vão tornar difícil, se não impossível, uma 
melhoria das condições da circulação de 
mercadorias e pessoas em Moçambique. Não 
que outras não sejam relevantes, a partir dos 
fracos controlos, das condições das estradas, 
etc. Mas sem primeiro meter mão nos três 
elementos estruturais, dificilmente a situação 
poderá melhorar de forma significativa, 
continuando os moçambicanos a tentar a 
sorte de saírem vivos das suas viagens no 
interior do país. É lamentável...

Acidentes de Viação: Além 
dos Lugares Comuns

Laura António Nhaueleque
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banho do meu marido, e no caminho 
vi-lhe com uma moça a vizinha da si-
crana. Para o meu azar ele também me 
viu calei e fui para casa. Fui falar com 
a anciã para saber o que fazer e não 
foi diferente. Minha filha é direito dele, cala 
prepara o que ele mais gosta e tenta seduzir-lhe 
se ainda assim ele preferir ficar com outra de-
ixa é direito dele. É direito dele está bem. 
Fiz conforme indicado cheguei a casa e 
preparei xima com magueguele tinha al-
guns trocos da venda de tomate e com-
prei uma boa carne para meu marido. 
Ele chegou e fui logo tomar banho e 
ajoelhei para o servir. E ele perguntou 
Essa carne é de onde se aqui não tinha carne e 
não te dei dinheiro. Ainda calma respondi. 
É dos trocos da venda de tomate. Disse. Que 
venda que nada pha queres enganar-me? Ag-
ora vou mostrar quem manda aqui.Tirou o 
cinto de cabedal mandou-me ajoelhar e 
começou a dar me porrada e mais por-
rada minhas costas já estavam inchadas 
por conta das anteriores vezes por cada 
porrada que aumentava a dor já pas-
sava, e assim começou eu já não sen-
tia dor o corpo habituou e as lágrimas 
secaram esperei que ele acabasse para 
que me levantasse para limpar a sujeira 
e ir cuidar da minha filha. A sequência 
era mesma até que um dia ele percebeu 
que nem a vara e nem o cabedal tira-
vam um gemer de mim. Foi invocar os 
madodas.

Minha mulher já não me respeita! Acha 
que não sou homem está a tirar meu poder de 
homem, se faz de forte, forte, forte mais que 
quem. Quer me desafiar eu o homem?

Os madodas já estavam preocupados 
e as tias punham a mão na cabeça, as 
madodas preocupadas com como have-
riam de arranjar o dinheiro e os dotes 
para devolver. Calma filho diga-nos o que 
está a acontecer para podermos resolver e lhe 
repreender. Continuei calada juntamente 
com os outros a espera que o meu mari-
do dissesse o que fiz. Essa não ouve faz-se 
de muda quando a educo cala já não sabe ser 
mulher, já não sabe se baixar e chorar, fica ca-

lada a me olhar como se estivesse a me desafiar. 
Afinal a malcriadez vinha do facto de 
eu não sentir mais dor... Afinal o que 
ele queria não era a respeitosa e sub-
missa? Chorar também faz parte?

No fim da reunião às anciãs pediram 
desculpas ao meu marido, pois claro 
como é que eu ousava não chorar mais 
enquanto ele me batia, estava a subesti-
mar a sua força quando já não gemia 
de dor após receber porrada.

Enfim as anciãs vieram e falaram 
comigo. Minha querida vais perder lar, você 
não pode só chorar mesmo para ele poder se sen-
tir homem e com valor? Queres mesmo perder 
o lar já tens uma filha hás-de ir para onde? 
Achas que com filha alguém vai te querer? É 
bom que hoje sozinha, arranjes uma vara de 
eucalipto e entregues ao seu marido ajoelhada 
e peça desculpas e se ele quiser bater-te para 
te repreender é bom que chores não queremos 
devoluções aqui. E mais uma vez apenas 
cale e obedeça, fiz conforme mandado. 
Só que dessa vez chorei e chorei mes-
mo mas foi de raiva. Ele sentiu-se im-
ponderado tanto que depois levou-me 
para cama por ter sido obediente e a 
ladainha não foi diferente dos outros 
dias. Levantei limpei me e dormi. Fui 
verificar a minha filha e pelo menos 
com ela estava tudo bem. No fundo o 
que me fazia ficar ali era ela minha me-
nina.

Mais um mês passou, certa noite está-
vamos fora a volta da fogueira, a jantar 
como sempre, ele na cadeira e eu estava 
no chão porque boa esposa não pode 
sentar-se ao lado do marido se não vai 
se fazer muito. O mato era imenso e já 
estava a ficar tarde ajoelhei pedi para 
levantar e levei minha filha a descansar. 
Quando volto observo no fundo e tinha 
uma cobra fatal em direcção ao meu 
marido, se não estivesse lá diriam que 
aquela cobra sou eu. Queria avisar mas 
o dilema de posso ou não falar começou 
em mim. Falava e recebia porrada ou 
calava e recebia porrada afinal se o 

homem morre primeiro é sempre culpa 
da mulher. Arrisquei e falei. Marido co-
bra afasta daí. Mas tu pha que cobra aqui 
olha se estiveres a mentir vais ver.

Se foi tarde não sei, mas o meu mari-
do caiu, o meu sogro percebeu que sim 
tinha uma cobra, tentaram procura-la 
para mata-la mas não a encontraram, 
o veneno já se espalhava tentei rasgar 
a capulana para amarrar lhe na perna. 
Amarrei tentei, pus lhe água enquanto 
meu sogro o tentava agitar. A minha 
sogra levantou e disse saiam daí ele já foi.

E no exacto momento um certo alívio 
uma certa corrente passou, não sei 
se chorava se chorava de alívio ou de 
tristeza não porque desejava a morte 
do meu marido. Mas porque desejava 
liberdade. Mas minha filha! Como fica 
minha filha, filha está que o pai sem-
pre esteve quente para ela. Na mesma 
noite avisou-se aos outros. De manhã a 
casa já estava cheia, com capulanas as 
anciãs a cantar, vieram levar-me para 
cortar o meu cabelo e pôr as vestes pre-
tas. E as cerimónias estavam a começar. 
Fiquei no meu canto e fiz tudo tal como 
me instruíram enquanto recebia os ab-
raços e as lamentações. Até às não viú-
vas choravam.

Mas eu já não conseguia até tentei, 
mas não consegui. As suspeitas já 
começavam

Como é que só ela é que viu a cobra? Porque 
é que não encontraram? Só pode ser feiticei-
ra... Por momentos até pensei como é 
que nunca pensei nisso em mandar 
uma cobra para meu marido, mas se 
calhar quando ele lançava-me a xima 
quente acabou por atingir alguns ovin-
hos da cobra e ela veio para se vingar, 
se foi por mim não sei mas a cobra fez 
porque quis. Fez isso para ficar com as coi-
sas do marido. É ela, ela é que matou, está 
calada que mulher é essa que não chora pelo 
marido.Sou eu fulana!

Chorar eu? Chorar? Até quando?

Continuação da Pag 10
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O cabo-verdiano

Actualmente, se queres progredir 
na vida, não espere salário do gover-
no, paute pelo negócio e comércio de 
produtos alimentícios e diversos. O 
negócio tornou-se a fonte principal 
de renda das famílias na cidade de 
Quelimane. Se formos aos mercados, 
podemos observar senhores e senho-
ras, jovens e crianças, vendendo de 
tudo para sustentar seus estudos, fi-
lhos, amantes e até mesmo familiares 
no geral. É possível encontrarmos de 
tudo nos mercados da cidade de Que-
limane, o que julgas impossível de en-
contrar, encontrarás nos mercados de 
Quelimane. Na cidade de Quelimane 
é muito comum veres a maioria das 
casas com qualquer produto alimen-
tar á venda, seja de primeira necessi-
dade ou de segunda. Em fim, o negó-
cio está reinar nessa cidade.

Nadir, um comerciante muito famo-
so lá no mercado central da cidade 
de Quelimane, ele vende de tudo na 
sua mercearia, por isso, atrai muita 
clientela, sobre tudo, do sexo femi-
nino uma vez que, podemos encontrar 
também na sua mercearia cabelos e 
cosméticos femininos importados dos 
países europeus e asiáticos. 

Nadir é famoso pelo seu sotaque 
Cabo-verdiano, qualquer cliente 
que frequentava sua mercearia ficava 
encantado pelo seu sotaque, dicção 
e inclusive seu ritmo. Não podemos 
esquecer que o Nadir era um jovem 
empreendedor e charmoso, um jovem 
que ostentava uma Mercedes Benz e 
uma Maserati, um jovem que vestia 
roupas importadas, que vive em um 
apartamento luxuoso em algures da 
cidade, um jovem que apesar de ter 
tudo, não se sentia completo, faltava-
-lhe o amor, uma mulher para cuidar 
dele, do seu luxuoso apartamento e 
dos seus bens.

Hoje em dia, são poucas, as moças 
que não procuram uma vida de luxo, 
hoje em dia, são poucas, as moças que 

não querem ostentar um cabelo im-
portado e ter um namorado que os-
tenta uma Mercedes Benz e uma Ma-
serati, hoje em dia, ter um namorado 
que possuí uma mercearia é sinónimo 
de que não te faltará mata-bicho, 
almoço e jantar, não somente para a 
mulher, como também para família 
da mulher.

A mercearia do famoso Nadir en-
contrava-se em funcionamento de 
segunda a sexta-feira das 7 horas às 
18 horas. O final desemana, o Nadir 
consagrava para suas aventuras osten-
tando seus carros nas periferias da ci-
dade.

Cláudia e Margarete, duas irmãs re-
cém-chegadas a cidade que anima, 
oriundas do distrito de Morrumbala, 
tinham um apartamento no monte 
giro, o apartamento pertencia à avó 
falecida, estava completamente desa-
bilitado, elas passaram a morar lá du-
rante a vinda delas à cidade.

Eram duas irmãs vaidosas, cheias de 
caprichos e estavam solteiras. É cida-
de, todas querem aparecer e dar 
nas vistas. Numa segunda-feira, as 
duas irmãs recém-chegadasà cidade, 
cogitaram em ir divertir-se onde to-
dos acontecimentos pecamino-
sos ocorrem, lá na famosa Casa 
Blanca.Este plano estava previsto 
para quinta-feira da mesma semana, 
para isto, tinham de estar lindas para 
encantar os homens ricos da cidade 
que frequentavam aquele local.

A Casa Blanca representa o pon-
to de encontro dos jovens da cidade 
para uma boa diversão e curtição. Ul-
timamente, os jovens acabam usando 
o local para manifestar seus compor-
tamentos animalescos,por isso, acon-
tece e vê-se de tudo lá, moças semi-
nuas, moças tatuadas até nas partes 
íntimas, moças se prostituindo, jovens 
se drogando e muito mais.

As duas irmãs recém-chegadas, pro-
curaram informações de uma mer-

cearia onde são vendidos cabelos 
carros e unhas extravagantes, rapida-
mente, foram indicadas à mercearia 
do famoso Nadir. Numa terça-feira, 
na mesma semana, há dois dias para 
a ida à Casa Blanca, as duas irmãs, 
dirigiram-se apressadamente, numa 
tarde, à mercearia do famoso Nadir. 

O Nadir estava lá, atendendo sua 
clientela, de forma carinhosa e doce, 
com aquele sotaque que encantava 
qualquer cliente independentemente 
do sexo. De repente, as duas irmãs 
chegaram, elas, encantadas a pri-
meira vista, procuraram saber se o 
Nadir possuía os produtos que elas 
precisavam, é claro que o Nadir 
possuía.  Aquelamercearia tinha de 
tudo. Foram atendidas de forma cari-
nhosa como era de hábito, e de repen-
te a Margarete diz:

Margarete:obrigado meu bebê fofinho 
pelo atendimento doce. 

Nadir: de nada nhacretcheu, esperança 
de bovoltha un dhia.

 As duas irmãs, ficaram intensamen-
te encantadas pelas palavras, pediram 
o seu número de telemóvel de modo a 
obterem seus produtos de forma par-
ticular, o Nadir sem hesitar, forneceu 
seu contacto. As duas irmãs, saíram 
com sorrisos nos rostos e foram con-
versando em volta do sotaque do Na-
dir.

Margarete:Que sotaque mais doce 
aaiiiii estou apaixonada.

Cláudia: Ele disse Nhachetcheu,aiiii, 
ele só pode ser cabo-verdiano.

Margarete:Sim, meu cabo-verdiano, 
amei aquele moço, agora mesmo vou ligar 
para ele somente para ouvir novamente aquele 
lindo sotaque.

Cláudia:Ele está trabalhando, liga para 
ele mais logo, calma, sua atirada.

Era um facto de que qualquer 
moça da cidade quisesse ficar com o 
Nadir,isto para, desfrutar da vida boa 
e luxuosa que ele possuía. Quem não 

Por:   Edmersone Mujojo
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queria o famoso Nadir, o famoso ho-
mem do sotaquecabo-verdiano! 

No mesmo dia, por volta das 18 ho-
ras, a Margarete liga discretamente 
para o Nadir e convida-o para um 
encontro em um dos hotéis da cida-
de por volta das 21 horas, o Nadir 
aceitou rapidamente o convite. A 
Margarete informou a sua irmã na-
quela noite de terça-feira, que tinha 
de ir ao hospital, pois, sentia-se mal, 
a irmã,perguntou-lhe se precisaria da 
sua companhia para poder ir ao hos-
pital, a Margarete, de imediato, disse 
que estava tudo bem e que já tinha 
alugado um carro para que pudesse-a 
levar ao hospital.

A Margarete, dirigiu-se ao hotel 
e aguardava pela chegada do Na-
dir, minutos depois, o Nadir chegava 
com seu Mercedes Benz.A Margarete 
toda encantada pelo carro,foi até ele, 
e junto dele,entraram no interior do 
hotel.Dentro do hotel tinha um pe-
queno restaurante, eles dirigiram-se 
ao restaurante, sentaram-se em uma 
das mesas e o Nadir pediu o cardá-
pio, rapidamente o cardápio lhes foi 
fornecido, cada um fez o seu pedido 
e juntos foram comendo e conver-
sando.Era notável que a Margarete 
estava encantada, sorrisos estavam 
sempre figurados no seu rosto. Depois 
de longa conversa, comerem e bebe-
rem intensamente, o Nadir pagou as 
contas e convidou-a a um dos quar-
tos do hotel, Margarete rapidamente 
aceitou, a Margarete estava fora da 

razão, havia bebido demais, juntos, 
entram em um dos quartos e foram 
fazendo suas loucuras, protecção? 
Isso não existia naquele momento, foi 
seco-seco.

No dia seguinte, a Margarete volta 
à sua casa, por volta das 5 horas de 
madrugada, e sua irmã, preocupada 
e na agonia, perguntou-lhe:

Cláudia:onde estavas? Fiquei preocu-
pada contigo durante a noite toda, liguei-te 
inúmeras vezes e não me atendias, e ainda 
chegas essas horas, vejo mesmo que estavas 
num bom hospital.

Margarete:deixa-me, eu sou a mulher 
mais feliz do mundo, vou dormir, dói-me a 
cabeça. 

Naquele mesmo dia, de tarde, céu 
nublado, a Cláudia dirigiu-se a mer-
cearia do Nadir para comprar alguns 
produtos alimentares para o jantar. 
Estava lá, o Nadir, teclando no What-
sApp e de repente a Cláudia che-
gou. Nadir, pergunta-a do que é que 
ela precisava e de repente, começa a 
chover intensamente, não dava para 
Cláudia voltar à sua casa com aquela 
intensa chuva,  Nadir, convida-a à en-
trar dentro da sua mercearia de modo 
a que, Cláudia não pudesse molhar-se 
naquela intensa chuva, Cláudia ra-
pidamente entrou. O Nadir tranca a 
mercearia para evitar que os produtos 
se molhassem. Os dois ficaram a sós lá 
dentro da mercearia. O Nadir come-
çou a jogar seu charme, a Cláudiatoda 
vulnerável etambém encantada pelo 
cabo-verdiano, caiu na tentação, 

dentro da mercearia, foram fazendo 
suas aventuras loucas, protecção? 
Talvez para a Cláudia o Nadir era um 
homem saudável, um homem doen-
te não teria aquela toda riqueza. Foi 
sexo sem chuteiras. Depois daque-
la aventurawithoutcondon,a Cláu-
dia levou os produtos que necessitara 
sem pagar nem sequer um centavo e 
voltou à casa felizarda. 

Depois de alguns meses, as duas ir-
mãs, começaram a ter graves proble-
mas de saúde, ora dor de cabeça, ora 
diarreia, ora escurecimento da pele, 
ora emagrecimento repentino, ora fe-
bres e muito mais.

Procuram todos tipos de cuidados de 
saúde ao nível da cidade sem sucesso, 
clinicas provadas e hospitais públicos 
sem sucesso. Depois de algum tempo, 
Viram-se obrigadas a abandonar a ci-
dade que anima e voltar a sua ter-
ra natal, o distrito de Morrumbala.Lá 
em Morrumbala, procuraram diversos 
tratamentos tradicionais, também sem 
sucesso. A doença agravava-se para as 
duas irmãs, os familiares todos preo-
cupados, na agonia eoutros na descon-
fiança, chamaram um técnico de saú-
de do distrito para fazer um teste de 
rastreio do HIV. O teste acusou positi-
vo para ambas irmãs, e na tentativa de 
começarem com o tratamento, já era 
tarde, acabaram infelizmente sucum-
bindo. Paz a suas almas.

O cabo-verdiano? Ele estava lá, 
na sua mercearia, lucrando e vivendo 
sua vida luxuosa. 
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