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“Nós temos uma embaixada que está muito 
próxima da comunidade”

ENTREVISTA

Numa breve e oportuna conversa com 
Alfredo Pico, cidadão moçambicano resi-
dente na França há já algumas décadas, 
a nossa redacção procurou perceber um 
pouco de sua experiência, de salientar 
que Pico é o mais novo presidente da co-
munidade moçambicana na França, tendo 
tomado posse em Junho deste ano no país 
onde reside, tendo que o fazer também em 
seu país de origem, assim mandam as nor-
mas, mais, a conversa.   

L.P. Como é representar Moçambique 
num país estrangeiro? Quais são os desa-
fios?

A.P. Não é fácil porque precisamos numa pri-
meira fase de estar integrados na comunidade 
onde vivemos, no País que nos acolheu, não pode-
mos ser uma comunidade a parte. Então isso, Gra-
ças a Deus na comunidade moçambicana aconte-
ce, nós estamos integrados dentro da comunidade 
francesa. 

Eu fui eleito recentemente, também é uma coisa 
nova, fui eleito este ano, foi no dia da independên-
cia, fizemos as eleições lá, a tomada de posse a ní-
vel da Embaixada aconteceu em Agosto, a nível de 
Moçambique a tomada de posse ainda não acon-
teceu, mas não se realizou por uma simples razão, 
é porque o INASE que é um braço do Ministério 
dos negócios estrangeiros vai fazer a oficialização, 
vai reunir todos num só dia aqui em Moçambique 

e vamos fazer a tomada de posse. Isso ainda não 
aconteceu porque há países que ainda não fizeram 
as eleições, nós na França já fizemos, a Bélgica, 
Luxemburgo e Holanda já fizeram, acho que Por-
tugal também já fez mas há muitos outros países 
que ainda não fizeram. Então, quando todos países 
fizerem nessa altura sim, haverá tomada de posse 
aqui em Moçambique. Mas isso não invalida que 
eu comece já a trabalhar. 

Eu vou tentar ao longo de 4 anos fazer o mapea-
mento porque existem moçambicanos que estão lá 
mas que o governo moçambicano não conhece e o 
governo moçambicano precisa saber quem somos, 
onde vivemos, o que fazemos e eu quero trabalhar 
com a comunidade nesse sentido, convencê-los a 
fazerem a sua inscrição no Consulado, temos que 
ir à Embaixada e dizer "eu sou Moçambicano, es-
tou cá, quero inscrever-me", são informações que 
nós é que precisamos, talvez existam empresas em 
Moçambique que precisam de engenheiros e nós 
temos moçambicanos na França formados sem tra-
balho, porquê não convencê-los a virem trabalhar 
em Moçambique. Esse é um outro trabalho que 
pretendo fazer que é o mapeamento da população, 
nesse caso, registar a população internamente a ní-
vel da França. Como é que a nossa comunidade 
pode interagir com Moçambique? Esse é um outro 
aspecto, nós temos que criar lá alguns eventos de 
divulgação da gastronomia do nosso país e temos 
realizado mas são eventos locais, a França é gran-
de então se o evento for realizado numa região, a 

divulgação é feita nessa região e é difícil que uma 
outra região tenham acesso. Então, como é que eu 
pretendo fazer a divulgação desses eventos? Criei 
um grupo do whatsapp onde irei divulgar como os 
eventos, os problemas, dificuldades do cidadão mas 
também a intenção de convencer os nossos par-
ceiros franceses a virem para Moçambique. Mas 
isso infelizmente carece de um grande trabalho da 
parte do nosso governo interno e para ser sincero 
existem muitos obstáculos. Os investidores que cá 
vem procuramos dar toda informação necessária 
para que cheguem aqui e não tenham dificuldades, 
para que saibam a quem contactar. Temos uma 
embaixada que nesse aspecto trabalha bem. O fee-
dback é que chegando aqui tem algumas dificulda-
des e não são poucas. Na França fazemos o nosso 
trabalho porque lá temos uma vantagem, falamos 
a língua deles, comemos a comida deles e é mais 
fácil por exemplo um empresário francês a vir cá 
do que um empresário moçambicano convencer 
um empresário francês a vir cá. O problema é que 
aqui as bases não estão criadas, infelizmente exis-
tem ainda muitas barreiras mas penso que o gover-
no está a trabalhar nesse sentido de agilizar melhor 
as coisas. Mas antes de passar a questão do em-
presário, há questão do nosso estudante. Existem 
muitos estudantes que vão lá para fora, neste caso 
à França, são formados e depois não regressam ao 
seu país e este é um problema sério mas quando 
conversamos com os estudantes e apresentam as 
suas razões ficamos na balança, tudo bem que ele 
é moçambicano, gostava de ajudar o seu país, é 
patriota mas por outro lado compreendemos que 
Moçambique neste momento em alguns aspectos 
não tem condições para acolher esse estudante, 
essa mais-valia e não facilita as coisas, esse é um 
problema sério. Um individuo na França que quei-
ra montar um negócio, monta mais facilmente na 
França do que em Moçambique porque lá ele faz 
os pedidos necessários, apresenta documentação, 
temos empréstimos para iniciar a actividade pois 
muita gente não tem dinheiro para começar um 
negócio, tem vários organismos que financiam o 
projecto do negócio. Em Moçambique infelizmen-
te existem muitas barreiras como documentais, 
leva-se muito tempo para obter um documento, 
ter uma autorização e o tempo é dinheiro, o es-
trangeiro quando vem para aqui vem com tempo 
limitado. Falando dos próprios moçambicanos que 
muitas vezes vem a Moçambique para tratar de 
assuntos, deveria haver um gabinete de apoio ao 
emigrante para facilitar as coisas. 

L.P. Falou de um aspecto importante que 
é o mapeamento. Quais seriam os impedi-
mentos ao registo dos emigrantes moçam-
bicanos junto da Embaixada?

A.P. Os impedimentos que eu sinto até hoje é 
que as pessoas na nossa governação, imaginam 
que se estiverem inscritos numa embaixada vão 
ser controlados porque nós não podemos esquecer 
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que, quando Moçambique se tornou independente 
criou aqui uma polícia de investigação que já não 
existe, essa polícia de uma certa forma, a maior 
parte dos moçambicanos que estão lá foram já al-
guns anos conheceram e não tem boas recordações 
então, hoje sentem-se um pouco amedrontados 
mas isso é um trabalho meu mudar mentalidades, 
meu em coordenação com os presidentes das asso-
ciações porque é muito importante o mapeamento. 

L.P. Como representante da Associação, 
sente-se acolhido pela Embaixada?

A.P. A 200%. Graças a Deus, nós temos uma 
embaixada que está muito próxima da comunida-
de. O embaixador é uma pessoa muito aberta, hu-
milde que está para servir a comunidade. Ele não 
disse ainda que o povo é que é o patrão dele mas 
ele diz que a casa dele é a nossa casa, diz que as 
portas estão abertas, a embaixada está aberta. Há 
um apelo que o nosso embaixador faz aos nossos 
artistas, ele disponibilizou um espaço na embaixa-
da para que o artista possa expor as suas obras, 
para fazer divulgação. A nossa embaixada é a nos-
sa sala de visitas então todos os estrangeiros pas-
sam por lá, quando vai para pedir documentos ou 
tratar de assuntos vai à nossa embaixada então é 
ali onde eles encontram Moçambique por isso os 
quadros, as pinturas que possam estar lá são im-
portantes para a divulgação da nossa cultura e nes-
se aspecto o nosso embaixador já abriu as portas a 
esses eventos, artistas, músicos, para dizer que nós 
temos um bom apoio, um bom embaixador. 

L.P. Com o mapeamento é possível quan-
tificar os artistas que temos na França?

A.P. Esse é o objectivo, saber exactamente quan-
tos. Existe um número de moçambicanos inscritos 
na embaixada mas eu sei que não é a totalidade, 
existe muito mais moçambicanos que tem convi-
vido connosco mas que não estão inscritos na em-
baixada e esse é um dos grandes desafios para o 
meu mandato onde vou tentar minimizar, forma-

tar isso. 

L.P. A associação está envolvida na área 
artística?

A.P. Nós temos trabalhado em coordenação com 
alguns artistas moçambicanos que vão à França, 
temos dado apoio como comunidade. Recente-
mente esteve lá o Mia Couto e um grupo de músi-
cos que foram recebidos pela Embaixada, pela Co-
munidade, Associação e isso mostra o outro lado 
do nosso trabalho que é acolher os moçambicanos 
que cheguem a França. 

L.P. Tem prestado assistência na área ju-
rídica também?

A.P. Nós tentamos, a questão é que como muitas 
pessoas não se aproximam da Embaixada, existem 
pessoas que sentem dificuldades mas que nós não 
sabemos, só sabemos porque há um amigo nosso 
que é amigo da pessoa que está em dificuldades. 
Outro assunto sério é a renovação dos documen-
tos, nós temos um Bilhete de Identidade com a 
validade de 10 anos e temos o Passaporte com a 
validade de 5 anos quer dizer que no mínimo to-
dos os 5 anos temos que vir cá, uma vez para re-
novar o BI outra para renovar o Passaporte, não 
podemos renovar os dois no mesmo ano, e voltar 
cá não viemos de borla e há muita gente que não 
é de Maputo, são de outras províncias então re-
novar esses documentos é um caso sério, tem a 
questão de alojamento que precisam pagar e são 
situações que as pessoas que vivem cá não pensam 
pois não é fácil para um emigrante. Nesse aspec-
to o nosso governo está a trabalhar, já conseguiu 
formatar um pouco. Em Lisboa por exemplo, já 
se pode fazer a renovação dos documentos mas na 
França não, temos que vir até aqui ou deslocar-nos 
à Lisboa e tanto um caso como o outro são despe-
sas então é questão que o governo tem que pensar 
ou coloca em todas as representações diplomáticas, 
uma máquina para fazer os documentos em todas 
as representações ou então facilitem a nossa vida 

quando viermos cá, são dois casos. No primeiro 
caso não é barato e nós compreendemos isso ao 
governo colocar em cada representação uma má-
quina e a pagar alguém para fazer a renovação dos 
documentos, por outro lado é onde vem a questão 
do mapeamento, se uma Embaixada está inscrito 5 
moçambicanos não justifica manter lá uma máqui-
na para a renovação mas o problema é que nesse 
país existe uma grande manifestação para renova-
ção de documentos mas o governo aqui quando 
vai controlar os números são muitos moçambica-
nos que têm os documentos caducados e precisam 
renovar mas o governo e a Embaixada não lhes co-
nhece, é onde entra a importância do mapeamento 
por isso, nos meus próximos 4 anos vou trabalhar 
nisso, sensibilizar o povo para se inscrever.  

L.P. Quais são os objectivos para este 
mandato?

A.P. Os meus objectivos são reunir a família mo-
çambicana dentro da França, nós existimos mas 
estamos separados. A França neste momento tem 
4 associações de moçambicanos. Então, o meu pa-
pel é juntar as 4 associações, já fiz uma primeira 
reunião com os presidentes das 4 associações expli-
quei quais eram os meus planos de trabalho, o que 
eu pretendo fazer e ouvi um pouco dos problemas 
das comunidades, as associações lá representam 
as comunidades e o meu trabalho é junta-los criar 
por exemplo eventos que já aconteceu, o festejo 
da independência este ano, nós estamos lá, esta-
mos unidos. Outra coisa que eu pretendo é criar 
de tempos a tempos uma webinar eu penso de 3 
em 3 meses e falar de assuntos sérios que afectam 
a comunidade, então nessa webinar eu espero que 
o problema que exista por exemplo com um mem-
bro de uma associação, ao falarmos este problema 
um outro membro de outra associação que talvez 
já teve o mesmo problema e arranjou a solução ele 
possa ajudar a este cidadão. Portanto, o webinar 
de tempos a tempos é um dos meus objectivos, isto 
dentro da comunidade em território nacional.
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Liana da Luz

A problemática do saneamento. 
É inadmissível que em plano capital 
do país ainda tenhamos que sofrer 
com questões tão básicas como a do 
saneamento. É várias esquinas da ci-

dade de Maputo nos deparamos com 
focos do lixo, e é esse mesmo lixo que 
congestiona as nossas valas de drena-
gem que por sua vez dificulta o escoa-
mento das águas das chuvas. Afinal 
de contas por que razão pagamos os 
impostos e taxas municipais ? Era su-
posto termos a nossa cidade limpa e 
organizada. Falando em organização 
é preciso se criar planos para a rea-
bilitação dos edifícios e dos bairros 
periféricos da cidade pois isso sim vai 
demonstrar que estamos caminhan-
do rumo ao desenvolvimento e bem 
estar dos municipes.

Outra questão que preocupa me 
bastante é o mão estado de algumas 
infra estruturas públicas compra é o 
caso des hospitais e outros. 

Isaac Saide

Infra-estruturas vs Recursos minerais   É 
triste para quem é condutor e ganha sua 
vida correndo pela estrada que liga o país 
todo (N1) , uma estrada repleta de por-
tagens e que as mesmas também servem 
como fronteiras para certos distritos da 
província de Inhambane e de uma forma 
simplificada temos um cenário por muitos 

vistos e por poucos falado , refiro-me ain-
da do mesmo trajecto especificamente de 
Inchope a Caia onde temos uma estrada 
esburacada como se nosso estado estivesse 
a procura de recursos minerais e o espanto 
ainda cresce quando a mesma contribui 
tanto para o PIB nacional . Sabemos que 
os recursos minerais podem ser uma bên-
ção mais também uma maldição quando 
mal geridos e dentro de mim vejo os bura-
cos enormes na N1 digo que sim na cala-
da da noite devem ter  algumas empresas 
ocultas procurando por diamantes e rubis 
uma vez que essas fazem ver irmãos como 
inimigos e inimigos que sempre escravi-
zaram-nos e roubaram-nos tudo como 
aliados de primeira, feito santos . É triste 
e pedimos que haja vontade de reabilitar 
essas infra-estruturas pois, o país é nosso e 
é bom servir ao povo. 

Daniel Carlos Sabão

Osistema de Educação em Mo-
çambique é deficitário. Vivemos 
momentos vergonhosos com o siste-
ma de educação em Moçambique, 
onde as crianças terminam ciclo a 
ciclo sem saberem escrever correc-
tamente , ostentam certificados sem 
conhecimento algum sobre a histó-
ria do país, não conhecem a divisão 
administrativa do país, a passagem 
semi-automática veio aumentar o 
fraco aproveitamento pedagógico 
pois permite ao professor despachar 
os conteúdos, aumenta a corrupção 
dos professores e o índice do anal-
fabetismo continua em grande esca-
la, tudo isso porque o governo não 

tem politicas claras sobre o ensino. 
E com as fracas condições atribuí-
das aos profissionais de educação, o 
governo está mesmo a assassinar o 
país, teremos uma juventude mer-
gulhada em drogas, casamentos pre-
maturos e outros males.

Yolanda Manuel

Fraco nível de Educação como 
fragilidade no seio do povo mo-
çambicano É sabido que a edu-
cação é uma poderosa arma para 
o desenvolvimento de um país, 
então como pode um pais como 
o nosso com um fraco nível de 
escolaridade alcançar o desenvol-
vimento económico e social e não 
só, ter um povo participativo na 
escolha dos seus dirigentes de for-
ma mais consciente e clara. Pre-
cisamos ter bases que permitem 
ao povo tomar decisões sábias e 
coerentes que irão impactar o de-
senvolvimento socioeconómico, 
até hoje a adesão ao ensino é fra-

co, fica difícil assim pois estamos 
ainda a combater o analfabetismo. 
A estratégia primária deve ser in-
vestir no ensino, criar e capacitar 
escolas que possam admitir mais 
alunos e estudantes.

GRITO DO CIDADÃO “Estrada esburacada como se nosso estado estivesse a 
procura de recursos minerais”

Com isso, acredito que alguns 
outros problemas da nossa so-
ciedade resolver-se-ão, automa-
ticamente, configurando assim 
um efeito de bola de neve. Estou 

a falar concretamente da crimi-
nalidade e prostuição. Jovens 
ocupados com coisas produtivas, 
não pensam em roubar nem em 
se prostitutir, daí que olhar para 

essa Camada juvenil será um 
grande início de progresso rumo 
ao desenvolvimento de uma so-
ciedade sã para todos.

Uma das áreas que investire-
mos para os jovens, é o ensino 
técnico-profissional, para que os 
jovens tenham noções de «know 
how» e consequentemente pode-
rão gerar ou criar o  auto empre-
go.

Os jovens são o futuro do ama-
nhã, daí que penso que há uma 
necessidade de dar uma especial 
atenção à estes para que possam 
ter oportunidades e mais do que 
tudo, possam prosperar.

Outra questão que não fica de 
fora é o ensino superior, garan-
tir mais qualidade para as nossas 
instituições de ensino superior é 

uma estratégia infalível pois as-
sim, garantimos o aumento do 
conhecimento interno de for-
ma competitiva com os padrões 
internacionais. Pois no ensino 
superior podemos pesquisar e 
desenvolver mais a agricultura 
Nacional, explorar de forma sus-
tentável os recursos existentes em 
abundância no país, podemos 
também desenvolver ainda mais 
os nossos sistemas de defesa e se-
gurança, e assim garantimos um 
Estado próspero. 

Moçambique tem um potencial 
muito forte para desenvolver e 
nós como jovens devemos e va-
mos assumir activamente o papel 
de promover esse desenvolvimen-
to e fazer do nosso país uma refe-
rência mundial. 

Ivo Lopes

A prioridade será  a camada juvenil, a questão 
das fontes de renda e emprego
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O Presidente da República 
marcou presença na aber-
tura do torneio africano de 
futebol de praia a decorrer 
no território nacional, con-
cretamente em Vilanculos. 
Nesse evento o Presidente 
esteve encarregue de fazer 
a abertura oficial da com-
petição, não seria diferente, 
só a sua presença pressu-
punha tal facto. Nesse fac-
to, o presidente decidiu, ou 
talvez assim mandavam as 
normas, estrear-se como o 
primeiro marcador do cam-
peonato e assim foi, pôs-se 
a fazer uns breves exercícios 
de aquecimento e imediata-
mente partiu para chute e ai 
veio o tombo e um reboliço 
engraçado.
Engraçado sim, porque é 

com graça e benevolência 
que se devia olhar a que-
da desportiva do presiden-
te, sim pois foi apenas uma 
queda desportiva. Mas há 
um olhar inclinado para 
essa situação, um olhar in-
fame e que tende a ridicu-

larizar o contacto directo 
com os grãos de areia que 
o presidente tivera na situa-
ção, exagero, aquilo foi tão 
engraçado quanto bom, Fe-
lipe Nyusi saiu-se muitíssi-
mo bem naquele lance, por 
vários aspectos, primeiro 
porque o tombo foi tão na-
tural que dispensa façanhas, 
nunca antes tinha sido tão 
possível observar a veraci-
dade de um acto qualquer 
do presidente da república 
coo foi naquele lance, se-
gundo porque há naquele 
caso uma intromissão co-
mum, ou talvez fora de co-
mum, do presidente em re-
lação ao povo, um contacto 
popular jamais visto em 
quaisquer outras interven-
ções do presidente e tercei-
ro porque nada o impedia 
de fazer a abertura do tor-
neio cortando fitas no cam-
po, com um fato de último 
grito mas não, ele preferiu 
fazer o golo, demonstrar o 
quão está envolvido com a 
causa desportiva. Na ver-

dade está-se a interpretar 
muito mal aquela queda, é 
a prova inequívoca de que 
um Presidente da Repúbli-
ca é um cidadão comum.  
Não estamos de forma ne-

nhuma a considerar Felipe 
um excelente presidente da 
república, de maneira algu-
ma, é mesmo pela certeza 
que temos de que não o é 
que aplaudimos a sua in-
tervenção na praia de Vi-
lanculos, ou seja, são rarís-
simos os casos em que suas 
intervenções são de louvar, 
costumam carregar sempre 
alguma dose de falsidade, 
mentiras puras como intitu-
lar-se empregado do povo, 
quando na verdade é um 
mau patrão capaz de atira-
-lo à fornalha sem piedade, 
Cabo-Delgado e não só, 
provas inéditas do quão esse 
povo ainda carece de repre-
sentatividade, portanto, a 
governação de Felipe Nyu-
si tem ainda muitas lacunas 
mas, o tombo em campo lhe 
confere qualidade.

O trambolhão: a melhor intervenção 
do presidente
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• <<Vocês serão minhas teste-
munhas>> 

O Dia Mundial das Missões, o 
"Domingo Mundial da Propa-
gação da Fé", que na Espanha 
chamamos: DOMUND, cele-
bramos -hoje, neste penúltimo 
domingo de outubro e lembra 
a todos nós que fazemos parte 
da Igreja Católica e universal, 
da própria Igreja doméstica e 
diocesana de Segorbe-Castel-
lón (Espanha) que, somos todos 
missionários. Este ano de 2022 
é celebrado sob o lema: “Se-
reis minhas testemunhas”. São 
as mesmas palavras de Jesus no 
momento da sua partida, antes 
da sua ascensão ao céu, quan-
do confia aos seus discípulos a 
tarefa de pregar o Evangelho; a 
tarefa de evangelizar o mundo 
testemunhando o amor de Deus 
pelos homens, manifestado em 
Jesus Cristo morto e ressuscita-

do.
• "Vocês receberão a força do 

Espírito Santo que virá sobre 
vocês e 'serão minhas testemu-
nhas' em Jerusalém, em toda a 
Judéia e Samaria e até os confins 
da terra." (Atos 1.8)

A Igreja -hoje, continua a mis-
são de Jesus e nos envia aqui, 
sim!, à uma "Espanha católica", 
aos países europeus e a mui-
tos outros territórios de missão 
-além de nossas fronteiras, o po-
der do Espírito Santo para que, 
através de novos e verdadeiros 
missionários “saídos e cheiran-
do a pastor de ovelhas” dão 
testemunho de fé, esperança e 
caridade em sua obra evange-
lizadora e de serviço aos mais 
pobres e necessitados; e para 
que Deus, continuando a nos 
mostrar toda a sua misericórdia 
e amor, possa tocar e transfor-
mar os corações, os corpos e as 
mentes dos clérigos e leigos, das 

sociedades e culturas, em todos 
os lugares e tempos com o poder 
do Espírito Santo.

Este Dia deve servir também 
para renovar nossa memória e 
gratidão por cada missionário 
(religioso ou leigo), onde quer que 
esteja e que, seguindo o chama-
do do Senhor, deixou tudo para 
rezar por ele o elha e oferecer 
nossa generosa ajuda. Portanto, 
são muitas e, em alguns casos, 
extremas carências e necessida-
des materiais e pessoais dos mis-
sionários no cumprimento de 
sua apaixonada tarefa de evan-
gelizar e promover a formação, 
educação e desenvolvimento de 
muitas crianças e jovens órfãos, 
mulheres pobres, e vulneravèls  
ou anciâos desamparados sem-
-teto para acolhê-los, rezar por 
eles e oferecer-lhes uma ajuda 
generosa e solidária.

Saudaçôes e gratidão
Kharimando swinene, irmaos

23 de outubro: DIA MUNDIAL DE MISSÕES

Paco Planelles / Espanha
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“Trabalhar mais e reclamar menos”

  Salomão Muchanga

Moçambique tem nos últimos tempos 
o mais incompetente governo de todos, 
desde a independência nacional em 1975, 
dirigido por um grupinho de incautos e 
inconsequentes e com uma visão daltóni-
ca do pais, uma gang acampada no Es-
tado e que olha o povo como objecto e 
não respeita o mínimo das solidariedades 
exigíveis a um governo. 

Criou pelas suas mãos a actual crise 
económica, com o calote de mais de dois 
mil milhões de dólares que empurrou o 
povo que debocha, a miséria e penúria to-
tal e agora vestido a cordeiro, vem dizer 
ao povo que não lhes incomode. 

As declarações do senhor Maleiane, 
Primeiro-ministro da República de Mo-
çambique, indicam e direccionam a ma-
neira desprezível, como olham e tratam o 
povo no seu governo!

Este senhor a quem nos faltam adjecti-
vos para o qualificar é parte importante 
dos problemas dos moçambicanos, por-
que esteve a frente de um dos bancos, que 
melhor informação tem sobre os dinhei-
ros trazidos da Privinvest a Moçambique, 
o BNI, onde foi presidente do Conselho 
de Administração e estas declarações evi-
denciam, a maneira como julga que não 
deve ser incómodo no seu arbítrio. 

É muita falta de respeito que um pri-
meiro ministro, diante dos representantes 
e na casa do povo, tome a palavra para 
de forma cínica, se referir ao povo que 
seu próprio governo destrata e maltrata, 
e abra comportas num desusado discurso 
belissista, para se referir dos seus concida-
dãos, que humildemente lutam em tudo 
que fazem, para levar amor às suas famí-
lias. Eles não vão apenas levar ao fim de 
cada jornada diária mantimentos, mas o 
sinal de e como chefes de famílias, ainda 
amarem às sua famílias!

Permita-nos dizer-lhe, senhor primeiro 
ministro o que sentimos ao ouvir as suas 
declarações; ficamos com o sentimento 
de indignação, frustração e a constatação 
de que o governo está completamente dis-
tante e desviado do povo que represen-
ta, que o senhor Maleiane não conhece 
o povo nem o país que governa, e não 
representa os moçambicanos e chegou a 
hora de sair e reconhecer que não conse-
guem gerir a nação, e que de governan-

tes não tem absolutamente nada, apenas, 
meros e circunstâncias, cidadãos desajus-
tados a realidade, a frente dos desígnios 
deste país. 

“Trabalhar mais e reclamar menos”, é 
isso o que o senhor Maleiane (e o governo 
da FRELIMO) pensam da nossa juven-
tude? e da nossa sociedade? Será que o 
senhor Maleane teria a coragem de sair 
da Assembleia da República e ir falar isso 
ao povo moçambicano:

Na Guerra Popular (Maputo) e tan-
tos outros pontos do país, onde jovens e 
adultos batalham diariamente por um 
jantar, trabalhando jornadas de 12 horas 
ou mais, num pedaço de rua sem garantia 
que irão voltar para casa com aquele pou-
co que lhes permita viver para continuar 
a tampar buracos;

Aos milhares de mulheres que acordam 
cedo para “guevar” e voltar a vender, como 
forma de manter a economia familiar, 
sempre expostas a todas as inclemências 
e vicissitudes, sabendo que o seu destino 
é resistir; ou

Às centenas de jovens diplomados e li-
cenciados que dedicaram anos da sua vida 
e recursos económicos das famílias, para 
estudar e hoje estão a vender chinelos nas 
ruas ou procurar biscates para sobreviver e 
ajudar com a renda familiar; ou

Aos tantos jovens do país forçados a 
abandonar as suas famílias e as suas terras 
para ir enfrentar duríssimas jornadas de 
trabalho na África do Sul, longe das suas 
famílias (filhos e filhas recém-nascidas); 
ou

Às mamãs e papás nas zonas rurais que 
continuam dedicando longas jornadas de 
trabalho nas machambas, com ou sem 
chuva, como única forma de garantir ali-
mentos básicos sem saber o que poderão 
comer todos os dias; ou

Aos jovens nas zonas rurais, onde não 
há nenhum investimento que gira luga-
res de trabalho, deixando-os a procurar o 
sustento onde não há; ou

Aos jovens que abandonam as suas fa-
mílias para viver de garimpo a procurar 
ouro e outros minerais, passando semanas 
e meses longe de casa sem condições para 
obter duas moedas; ou

Aos tantos jovens que estão em casa de-
pois de fazer (com uma árdua ajuda dos 

familiares) cursos médios ou superiores, 
em escolas não fiscalizadas pelo ministé-
rio de tutela que na verdade, não são mais 
do que negócios para embolsar mais di-
nheiro a custa do esforço e expectativa da 
população moçambicana; ou ainda, 

Aos jovens de Cabo Delgado, que se 
oferecem a terroristas para matar seus 
concidadãos a troco de recompensas fi-
nanceiras, por falta extrema de oportuni-
dades e emprego e meios de vida, senhor 
Maleiane?

Antes de fazer essa afirmação caminhou 
pelas ruas do país onde o senhor e a sua 
gang governam? Temos muitas dúvidas e 
nos sentimos extremamente ofendidos. 

A Nova Democracia movimento políti-
co de base juvenil em representação da 
juventude e do povo moçambicano, co-
nhecedor e preocupado pela juventude, 
manifesta indignação. Com estas decla-
rações só referendamos aquilo que sabe-
mos; o governo está obsoleto e não co-
nhece a realidade do povo, pelo que não 
pode continuar a governar uma nação da 
qual desconhece e da qual se afastou há 
muito tempo.

Deixem o governo para a nova força 
política da sociedade governar, num país 
que para vocês há muitos anos no poder, 
continua sendo distante se comparado a 
sair ao estrangeiro. 

Mulheres e homens, jovens e adultos, 
fazem tudo e mais, quanto podem por 
trabalhar, no seu anseio de dar o mínimo 
aos seus filhos e filhas. Mesmo com essa 
bravura dos nossos concidadãos, continua 
a haver muita pobreza e muitas carências. 

Com afirmações como a sua entende-
mos que, isto não vai mudar, pois a res-
ponsabilidade de criar ambientes para a 
produção e promoção de riqueza é sua e 
da equipe que dirige. 

Por tudo isto exposto, a Nova Demo-
cracia, levanta para posicionar-se ao lado 
do povo, porque somos o povo, e porque 
estamos fartos de um discurso que nada 
tem a ver com a nossa realidade e nos-
sa moçambicanidade e porque nos con-
sideramos com capacidade para assumir 
tão maiúsculo desafio; governar Moçam-
bique por e para os moçambicanos e as 
moçambicanas gritaremos em uníssono e 
vangloriados. Abandonem o poder! 

A cara do Governo do dia expressa pela vez do seu Primeiro Ministro 
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Terrorismo em Cabo-Delgado e 
Mudanças climáticas

Por: Naira Patia

As mulheres vem enfrentando diver-
sos problemas ao longo dos anos, estes 
problemas estão relacionados as desi-
gualdades e violência baseada no gé-
nero, derivados das práticas sociocul-
turais e desigualdade de poder.

A questão do terrorismo e mudanças 
climáticas, são fenómenos que nos últi-
mos anos tem assolado o nosso pais, es-
tes geram deslocações internas, da po-
pulação, em busca de lugares seguros, 
sendo alocadas em primeira instância 
em locais de trânsito, nos reassenta-
mento, que muita das vezes acabam 
não sendo suficientes pra responder 
a demanda, nestes reassentamentos 
as mulheres tornam-se vulneráveis a 
diversas situações de violência com 
maior destaque a exploração sexual 
em troca de apoio, assédio e uniões 
prematuras. Derivados da educação 
do patriarcado, colocam as mulheres 
em posição de desvantagem em rela-
ção aos homens, as mulheres muitas 

das vezes são privadas de exercer os 
seus direitos, de tornar os seus sonhos 
realizados e a ocorrência destes fenó-
menos vem aumentando ainda mais 
a vulnerabilidade das mulheres a vio-
lência e aumentando as desigualdades. 
Um exemplo claro, foi em 2020 quan-
do ocorreu o idai, muitas mulheres e 
raparigas sofreram assédios nos locais 
de reassentamento e em simultâneo 
enfrentavam outras situações de vulne-
rabilidade. As desigualdades de género 
estão se intensificando com a ocorrên-
cia destes fenómenos, há necessidade 
de se garantir assistência humanitária 
nestas áreas afectadas e com maior in-
cidência nas mulheres.

Em caso de eventos como estes, as 
mulheres são as que mais sofrem, pois 
são as que mais necessitam de serviços 
de saúde, de kits de higiene e gestão 
menstrual, de serviços de saúde sexual 
e reprodutiva entre outros relevantes.

Há necessidade de se garantir a sal-

vaguarda dos direitos das mulheres, a 
cada ano, mês, dia , minuto e ou segun-
dos, sempre ouvimos casos de violação 
contra as mulheres, as mulheres são as 
que menos detém posse sobre a terra, 
as mulheres são as que mais compõem 
as estatísticas do índice de analfabetis-
mo, as mulheres são as que menos es-
tão nos espaços de tomada de decisão, 
porém no nosso. pais há esforço de se 
engajar as mulheres, porém não só no 
topo, ao nível das comunidades deve se 
fazer muito trabalho. A ocorrência do 
terrorismo e mudanças climáticas in-
tensificam os problemas das mulheres.

Há necessidade de criar-se mecanis-
mo de controlo e encaminhamento de 
casos de violência contra as mulheres, 
através da formação das lideranças, 
bem como a comunidade receptora.

Acções de mitigação e adaptação, 
devem ser de acordo com a natureza 
das comunidades e suas principais ne-
cessidades.

PUBLICIDADE



10 Luz
DO PENSAMENTO

Quinta-Feira,  27 de Outubro de 2022

CULTOS&LIVRES

Já estou cansado de procurar empre-
go, procuro-o por todo o canto e não 
o acho. Já tentei procurar por ele nas 
lojas, empresas, organizações gover-
namentais e não-governamentais, mas 
sem sucesso. 

Onde será que o senhor escondeu-
-se? Será que o senhor não gosta de 
mim? Talvez eu seja feio e fraco de-
mais aos seus olhos... MEU DEUS! O 
que faço? E se vender um dos meus 
dedos? Não, Deus colocou-me com-
pleto neste mundo, além disso, o preço 
não me serviria para tornar-me rico, 
sem precisar procurar novamente esse 
senhor. 

E se matar os meus familiares? Tal-
vez assim, sair-me-ia bem na vida sem 
continuar procurando alguém cujo 
paradeiro é praticamente invisível. 
Muito bem, quem irei matar primei-
ro? Será que mato à minha avó? Sim, 
ela está velha demais e irrita-me. Não, 
não posso sacrificar à minha avó, ela 
reza por mim todo santo dia. Espera aí, 
minha mãe, aquela cota ultimamente 
manifesta comportamentos de alguém 
que não me quer ver feliz. Yaaa, des-
culpa mãe, seu tempo aqui na terra 
terminou. Espera aí, se eu mato a mi-

nha mãe, quem irá cuidar dos meus 
pequenos irmãos? Humm! Serei rico, 
contratarei uma babá. Espera aí, se 
eu matar à minha mãe, quem resolve-
rá meus problemas? Quem dar-me-á 
bênçãos todos os dias? Quem cuidará 
de mim se um dia estiver doente? Será 
que no dia que estiver doente, minha 
esposa não abandonar-me-á? Não, 
não posso sacrificar a minha mãe, ela 
deu-me a luz e cuidou tanto de mim. 

E meu pai? Haaa, esse já não faz 
parte do mundo dos vivos. O que faço 
meu Deus!? E se formar uma quadri-
lha de assalto àresidências e bancos? 
Convencerei Faruk e Wagner a junta-
rem-se à mim nessa quadrilha. Espe-
ra aí, e se formos presos ou baleados? 
Faruk é muito medroso e o Wagner é 
tão atrapalhado, não dá. Haaa, e se 
filiar-me a um dos partidos políticos? 
Talvez aí sim, estudei, sou inteligen-
te, poderia chegar até a ser presidente 
da república. Não, isso levaria muito 
tempo, além disso, os políticos têm 
aquela coisa de serem mal vistos na 
sociedade.

Não vejo solução, melhor é continuar 
assim, vendo meus irmãos sofrendo e 
morrendo de fome, vendo minha mãe 

e avó mendigando por migalhas de 
pão todas sextas-feiras. Espera aí, e se 
eu tornar-me um taxista de bicicleta? 
De onde trarei a bicicleta? Será que 
roubo? Não, isto é muito arriscado. 
Haaa! Meu Deus, o que faço!? Agora 
sim, encontrei a solução, vou à Cabo 
delgado. Vejo pela televisão, que aos 
que se tornam terroristas, prometem-
-se-lhes empregos e dinheiro. Talvez 
lá, encontrarei esse senhor que tanto 
procuro. 

...:Langa, acorda, acorda, acorda, tens 
uma ligação. 

Langa:alô! Bom dia, com quem falo?
...: Bom dia, estás a falar com o di-

rector da EGRA investimentos, de-
pois de termos recebido e apreciado 
o teu currículo esta semana, descobri-
mos que és a pessoa ideal e qualificada 
para cobrir a vaga de gestor de dados 
da nossa organização. Podes apresen-
tar-te amanhã na nossa sede para a de-
vida assinatura do contrato e algumas 
orientações de modo a começares de 
imediato com o trabalho. Obrigado.

Langa: Finalmente encontrei-te, 
não deixar-te-ei sumir de mim, senhor! 

Tabela Cambial
Compra Venda

USD 63.25 64.51

ZAR 3.51 3.58
EUR 63.46 64.72

Quinta-Feira,  27 de 
Outubro de 2022

Onde te irei encontrar senhor?

Por:   Edmersone Mujojo
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João Paulo II: O Santo que 
derrotou o Comunismo

Laura António Nhaueleque

VOZ FEMININA

Segundo as fontes católicas, João Paulo II, 
nome secular de Karol Wojtyla, foi o tercei-
ro papa com o mais longo pontificado da 
história da Igreja, tendo ficado no seu cargo 
durante 26 anos e 5 meses, atrás somente 
de São Pedro e Pio IX. Além de ser o único 
papa, até hoje, de origem polaca, ele que-
brou um hábito que vigorava na Igreja ca-
tólica desde 1522, quando foi eleito o holan-
dês Adriano VI: a práxis era de eleger um 
pontífice italiano, devido à importância que 
este país sempre teve na vida do catolicismo.

Pelo contrário, em Outubro de 1978, para 
a surpresa de muitos observadores, e sobre-
tudo dos fiéis italianos, um semi-desconhe-
cido cardeal polaco ascendia ao trono de 
Pedro. E foi a 22 de Outubro que foi empos-
sado como papa, por isso é que, no calen-
dário católico, este dia ficou como o dia de 
João Paulo II, proclamado santo em 2014, 
juntamente com um outro papa histórico, 
João XXIII, o papa do Concílio Vaticano II.

Sem querer entrar em disputas teológicas 
sobre a santidade deste papa, vale a pena 
aqui recordar a sua figura neste mês de Ou-
tubro, em que calha o “seu” dia. Uma fi-
gura complexa, que recebeu tantas críticas 
assim como muitos elogios, e que conheceu 
uma popularidade ímpar ao longo do seu 
pontificado, inclusive devido à como soube 
perdoar o seu “inimigo mortal”, Ali Agca, 
o turco que, a 13 de Maio de 1981, tentou 
lhe tirar a vida na Praça de São Pedro, em 
Roma. 

Karol Wojtyla marcou a história, além da-
quela da Igreja, por três razões fundamen-
tais: 1. Teve um papel decisivo na queda 
do regime comunista no seu país, a Polonia 
naquela altura, ou seja, no início da déca-
da de 1980, o mundo comunista soviético, 
juntamente com os seus satélites da Europa 
Oriental, começavam a dar sinais de crise. 
O presidente era Leonid Brejnev, um bu-
rocrata cinzento que governou a URSS até 
1982, para depois deixar o seu lugar a An-
dropov. Depois de uma série de presidentes 
bastante anónimos e de curta duração, em 
1987 Gorbachev assumiu as rédeas do país, 
empurrando-o para o fim da experiência co-
munista. João Paulo II sabia perfeitamente o 
que estava a acontecer na URSS, a queda 
estava cada dia mais próxima, e ele escolheu 
ajudar sistematicamente o sindicado polaco, 
Solidarnosc, guiado por Lech Walesa, assim 

como as instâncias para a liberdade religio-
sa. A firmeza de Wojtyla fez com que a Po-
lónia fosse o primeiro país do bloco sovié-
tico a realizar eleições parcialmente livres 
em 1989, com a vitória do já prémio Nobel, 
Walesa.

2. A luta contra o capitalismo selvagem. 
Com efeito, se ele contribuiu bastante à 
queda do comunismo, não poupou críticas 
a um regime económico – o capitalismo 
contemporâneo - que espalhava pobreza e 
ceifava vidas humanas para todo o planeta. 
João Paulo II assumiu tal posicionamento 
sobretudo com a terceira das suas encíclicas 
dedicadas ao trabalho e aos trabalhadores, a 
Centesimus Annus, publicada em 1991, a cem 
anos de distância do primeiro documento 
oficial da Igreja católica sobre questões labo-
rais, a RerumNovarumde Leão XIII. Com esta 
encíclica, o papa quis penetrar a sua “faca” 
nas injustiças e desigualdades do mundo, em 
razão de um capitalismo ateu, que elegeu o 
dinheiro ao seu Deus, esquecendo – diz João 
Paulo II – o verdadeiro Deus. Um famoso 
artigo do Financial Times colocava a ques-
tão de um papa que, se tinha contribuído 
à queda do comunismo, agora se propunha 
de fazer o mesmo com o capitalismo, lendo 
Europa Ocidental e Estados Unidos como 
as pátrias do hedonismo, da imoralidade, do 
individualismo. Este seu posicionamento, 
que incluía uma atenção especial para com 
África (como recorda a sua Exortação Eccle-
sia in Africa, de 1995) lhe valeu uma popula-
ridade enorme entre as camadas jovens de 
todo o mundo, que o elegeram a verdadeiro 
ídolo, numa fase histórica em que o mundo 
estava desnorteado por causa da derrota dos 
ideais comunistas, assim como da evidente 
injustiça do capitalismo selvagem. 

3. O momento central do pontificado de 
João Paulo II deve ser encontrado no seu 
ecumenismo: desde os tempos da sua pre-
gação na Polónia, Wojtyla sempre se bateu 
para uma perspectiva ecuménica, dirigida 
essencialmente aos irmãos cristãos não ca-
tólicos. Fez passos importantes com os angli-
canos, assistiu – a 11 de Novembro de 1983 
- ao culto ecuménico na igreja luterana de 
Roma em ocasião do 500º aniversário do 
nascimento de Martinho Lutero, enquanto, 
com relação aos judeus, Wojtyla foi o pri-
meiro papa a visitar, em 1979, o campo de 
concentração nazista em Auschwitz, na sua 

Polónia, e o mesmo foi feito com a Igreja 
Ortodoxa, quando visitou a Roménia em 
1999.

Wojtyla não foi isento de críticas: se, do 
ponto de vista político deve ser considerado 
um reformador e inovador, do ponto de vis-
ta ético ele é um conservador. Isso deve ser 
dito quer no que diz respeito à vida dentro 
da Igreja, quer ao nível mais geral. Quanto 
à Igreja, João Paulo II não simpatizou com  
os movimentos católicos ligados a teologias 
da inculturação das tradições locais. A este 
propósito é suficiente recordar o que acon-
teceu com personagens como Tissa Balasu-
riya, teólogo do Sri Lanka primeiro exco-
mungado, depois readmitidos na Igreja, ou 
Hans Kung, o famosíssimo teólogo suíço, 
dispensado do seu ensino de Teologia na 
Universidade de Tubinga por ter duvidado 
do dogma da infalibilidade do papa, termi-
nando com a teologia da libertação brasilei-
ra de Leonardo Boff. 

Fora da Igreja, João Paulo II manteve uma 
postura de contrariedade total aos temas 
éticos contemporâneos, e que na União Eu-
ropeia, assim como em muitos outros países 
do mundo já tiveram um desfecho contrário 
ao que Wojtyla tinha perspectivado como 
por exemplo, o aborto, uso do preservativo, 
casamentos homossexuais foram assuntos 
que no pontificado de Wojtyla não encon-
traram nenhuma forma de tolerância e diá-
logo.

Para terminar, a humildade profunda des-
te papa representou um momento ímpar 
de relançamento da imagem da Igreja e da 
própria religião no mundo, graças também 
aos meios modernos de comunicação que 
ele utilizou para espalhar valore éticos junto 
aos povos de toda a humanidade. Portanto, 
depois da sua inovação parece que será di-
fícil a Igreja Católica recuar do uso massivo 
deste tipo de comunicação externa, como a 
própria morte de Wojtyla demonstrou. Em 
Roma se concentraram cerca de 3 milhões 
de peregrinos nos dias que antecederam à 
sua morte, ao passo que, só na Itália, os fu-
nerais do papa polaco foram acompanhados 
televisivamente por 14 milhões de pessoas, 
um recorde histórico de audiência daquele 
país. Além de Santo para a igreja Católica, 
não tem dúvidas de que Wojtyla contribuiu 
para mudar o curso da história. A sua figura 
merece ainda aprofundados estudos.
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 “Os pobres reivindicam co-
mida unidos mas comem desu-
nidos. Os ricos não reivindicam 
comida mas comem unidos” - 
General K.

Dia 30 de Outubro o povo brasileiro 
escolherá o Presidente da Republica. 
Lula da Silva ou Jair Bolsonaro! Quem 
será?

Ora se o povo brasileiro colocar esta 
pergunta em termos abstractos, quer 
dizer, fora do domínio da vida real e 
pessoal nunca achará uma resposta 
porque o dia a dia abstracto, pura-
mente intelectual, faltará sempre um 
elemento indispensável para que se 
decida por uma escolha, o elemento 
de confissão, compulsão, que força a 
aceitar o que é  peculiar dos grandes 
descobrimentos da verdade. 

O brasileiro pobre, rico, da esquer-
da ou da direita irá escolher o próximo 
Presidente brasileiro, tendo em con-
ta que esta escolha terá um pouco da 
base da sua vida.

Pelos medias de vários quadrantes 
observamos que durante a campanha 
a palavra “pregar” sempre esteve na 
mó de cima. Os dois candidatos de ex-
tremos opostos “pregaram” a moral, a 
justiça social, o amor ao próximo, etc, 
etc…

Nesse contexto o Brasil não fugiu à 
regra pois a história nos comprovou 
que em cada época, país, partido, sem-
pre se tentou chamar Jesus Cristo ou 
outra “divindade” qualquer para as 
campanhas eleitorais.

Por isso mesmo em cada época exis-

tiu um “Jesus” do século XVIII pare-
cendo estranhamente com um  ope-
rário. Um “Jesus” do século XXI que 
tem semelhanças nos traços essenciais 
a um iluminado democrata de varieda-
de liberal. 

Cada país teve um “Jesus”. O “Jesus” 
do socialismo africano de África. O 
“Jesus” dos judeus liberais. O “Jesus” 
ariano de M. Chamberlain e dos cris-
tãos alemães. O “Jesus” Kadhakrisma 
dos asiaticos, o “Jesus” russo de Dos-
toisvski, etc.

Cada partido em determinada cir-
cunstância criou um ‘Jesus”. O “Jesus” 
pacifista de Tolstoi. O “Jesus” milita-
rista do kaiser, o “Jesus” burgues de 
Bruce Barton, o “Jesus” comunista de 
Burbusse, etc, etc.

Agora porque o Brasil nesta época e 
com os partidos que tem não poderia 
criar os seus “Jesuses”?!

No entanto, para o caso do povo bra-
sileiro, o líder que for escolhido depen-
derá, em última análise, da vontade do 
povo! O facto é que ao fazer a escolha, 
o país do samba vai descobrir que não 
está abandonando algo que lhe perten-
ce mas antes está dando ao “escolhi-
do” o que sempre pertenceu ao povo. 

Sondagens, razões, ressentimentos, 
sentimentos, admiração, ódio,amor, 
indiferença, etc..etc têm sido os ingre-
dientes da campanha.

Se Lula tem o pé esquerdo dos bra-
sileiros, sobretudo dos pobres e das 
mulheres, Bolsonaro é o Presidente em 
exercício e maneja com certa mestria o 
pé direito dos brasileiros.

Ora observando com binóculos da 
CPLP essa luta feroz entre o pé esquer-
do e direito do brasileiro temos certeza 
que: “ os pobres reivindicam comida 
unidos mas comem desunidos. Os ri-
cos não reivindicam comida mas co-
mem unidos”

No Brasil vamos ver se essa premissa 
é verdadeira!

Agora a pergunta cirúrgica é: será 
possível que o povo brasileiro em pleno 
século XXI banhado por uma atmos-
fera de tensão, acostumado a grandes 
perspectivas “históricas”,consciente de 
que só pode escolher Lula ou Bolsona-
ro, faça uma escolha, que em verdade, 
pode significar pendurar eternamente 
Brasil inteiro a um prego e nunca mais 
poder ressuscita-lo?

Pelo menos da nossa parte, tudo de-
penderá do senso de proporção do 
povo brasileiro pois vem aí o “Jesus” 
brasileiro….

Porém o verdadeiro Jesus Cristo lá 
nos “Céus” dirá: “ em verdade, em 
verdade vos digo que o que perder es-
tas eleições ganhará o reino dos céus 
porque o meu Pai o consolará. Bem-
-aventurado o da esquerda pois virá o 
dia que sentará a direita do meu pai. 
Bem-aventurado o da direita pois virá 
o dia que sentará a esquerda do meu 
pai. Contudo se ambos forem fracos 
de espírito, estarão sempre na mes-
ma seja lá qual for o vencedor. Nun-
ca terão hipótese alguma de mobili-
zar capital financeiro e muito menos 
estancar a fome e a pobreza do povo 
brasileiro! AMÉN!

A ESQUERDA ENSAIA O PÉ DIREITO OU A 
DIREITA ENSAIA O PÉ ESQUERDO?!...

Por: João Bruno de Morais
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