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“Os desportistas também 
saem da sociedade”

ENTREVISTA

No âmbito da realização do Mundial de 
futebol que decorre no Catar, a nossa re-
dacção conversou com o jornalista des-
portivo Egídio Plácido, editor do jornal 
Zambeze e bom conhecedor da matéria 
de direitos humanos, foi conectando ess-
es temas e mais que a conversa fluiu com 
aquele grande editor.

Luz do Pensamento. O que falta para 
Moçambique chegar a um Mundial?

Egídio Plácido. É uma questão que parece 
simples ao mesmo tempo muito profunda. Pri-
meiro quando falamos de competições mundiais 
estamos a falar de cultura não só de desporto, 
como também de interacção cultural e isso leva 
a um processo. As grandes nações que hoje em 
dia jogam no mundial, para chegar lá tam-
bém foi um processo e quero acreditar que se 

Moçambique der os passos necessários também 
pode lá chegar mas não basta a sua vontade, é 
preciso que essa vontade seja materializada por 
actos e actos correctos. Primeiro precisamos de 
nos organizar como um país, o desporto não é 
imune a sociedade aliás os desportistas também 
saem da sociedade. Se a nossa sociedade tem 
vários problemas o nosso desporto também terá 
muitos problemas, portanto é um mesmo pa-
cote não podemos separar. Para Moçambique 
chegar ao mundial é necessário que a nossa es-
trutura de desporto se organize, falo da estrutura 
do desporto e não do futebol, a estrutura toda. 
Comecemos a encontrar mecanismos que nos 
levem a ter que criar uma indústria do desporto 
que envolve boas infra-estruturas desportivas, 
ter bons dirigentes desportivos, bons treinadores 
para poder ter um bom atleta, não é possível ter 
um bom atleta sem ter um bom dirigente, sem 
um treinador ou uma boa infra-estrutura falo de 

bons estádios, bons pisos para que possam criar 
esse atleta portanto há várias questões que estão 
por detrás disso para que Moçambique possa 
conseguir chegar a um campeonato do mundo. 
Há exemplos muito simples, a Alemanha que 
é uma das potências mundiais do desporto do 
futebol em particular, quando perdeu a final no 
mundial diante do Brasil, a Alemanha organi-
zou-se, criou escola de jogadores, formou mais 
de 350.000 treinadores de futebol e colocou 
nas escolas primárias, potenciou as infra-estru-
turas desportivas portanto o projecto alemão 
começou na escola primária a formar atleta e 
tinha em vista a ganhar o mundial, este é um ex-
emplo muito simples não precisamos de inventar 
coisas. 

L.P. Apesar de a selecção não ter quali-
ficado os dirigentes estão no Qatar ac-
tualmente e isso criou controversas na 
opinião pública. Qual é sua opinião 
quanto a esse assunto?

E.P. É uma controversa desnecessária de algu-
mas pessoas que não percebem como as coisas 
funcionam. Regra geral é que durante o decurso 
do mundial há varias reuniões, há assembleia 
geral da FIFA que acontece, Moçambique é 
membro da FIFA e o representante da assem-
bleia geral é o presidente da Federação Moçam-
bicana de Futebol neste caso em concreto é o 
Feizal Sidat, portanto não é a primeira vez um 
representante da Federação Moçambicana de 
Futebol a participar no mundial. Por exemplo 
aconteceu há pouco tempo em Vilanculos com 
o campeonato de futebol de praia onde de segui-
da houve uma reunião dos dirigentes. Portanto 
são situações normais, é uma discussão desne-
cessária, é um momento de procurar parcerias, 
procurar o desenvolvimento do futebol, hoje em 
dia discute-se a questão de tecnologia no futebol, 
entretanto é o momento para perceber como 
funciona. A presença de uma pessoa ligada a 
Federação Moçambicana de futebol é impor-
tante não só para tomar parte das reuniões mas 
também criar parcerias com outros países. 

L.P. Qual é a sua opinião sobre a gestão 
do nosso campeonato interno?

E.P. O nosso Moçambola está condicionado a 
uma questão muito importante, financiamento, 
que é o ponto central porque o nosso futebol não 
vende. Eu nego quando as pessoas dizem que 
investem em Moçambola, não é investimento e 
há perda de dinheiro porque quem investe tem 
que ter retorno. Moçambola está 100% depen-
dente de ajudas e quando as ajudas não acon-
tecem não é possível fazer algo, e quem joga 
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por fora até pode culpar os dirigentes da Liga 
Moçambicana de Futebol que são os gestores da 
prova. Portanto este é que é o grande problema 
que nós temos no Moçambola, não há dinheiro 
para gestão de contas, as empresas estão cada 
vez mais descapitalizadas o que davam no pas-
sado já não dão hoje. O segundo aspecto é que 
as nossas infra-estruturas desportivas não per-
mitem que haja desenvolvimento de um atleta, 
se formos a ver os campos que se joga futebol 
aqui em Moçambique se calhar um ou dois é 
que se podia jogar futebol a sério, o resto deixa 
muito a desejar entretanto quanto ao desenvolvi-
mento de infra-estruturas está parado no tempo. 
O desenvolvimento da medicina desportiva que 
é um assunto que anualmente está sendo igno-
rado, só no dia que vai morrer alguém no campo 
de futebol vai se perceber que é necessário que 
o Instituto Nacional de Medicina Desportiva 
possa efectivamente funcionar, são Estádios que 
ficam abarrotados e as vezes nem um médico 
tem para atender, se alguém cai no campo vai 
morrer. Existem médicos para trabalharem com 
o desporto mas essa medicina não existe. Então 
as infra-estruturas, o financiamento, as marcas 
nacionais, eu acho que deve começar a existir al-
guma obrigação porque existe uma lei neste país 
chamada lei do mercenário. As empresas que 
contribuem para eventos culturais desportivos 
têm direito a desconto de pagamento de impos-
tos, essa lei existe mas resta saber até que ponto 
ela é aplicada ao benefício dessas empresas para 
que continuem a financiar o desporto nacional. 
E mais, os próprios clubes eu acho que pode se 
reinventar, temos a sociedade desportiva onde os 
clubes passam a gerir lucros ao invés do modelo 
actual que nós temos que são organizações sem 
fins lucrativos por exemplo nem podem fazer 
negócios, a maioria dos nossos clubes são ser-
viços sociais de algumas empresas e isso limita 
muita coisa, limita que tenham modelo de de-
senvolvimento como se fosse uma empresa. Te-
mos um modelo que foi aprovado pela Assem-

bleia da República mas ninguém quer aplicar 
porque primeiro não se fez o trabalho de base 
que é formar o dirigente desportivo e lhe fazer 
perceber o que isto realmente significa. Portanto, 
falar do nosso Moçambola, nosso campeonato 
nacional de futebol é falar de problemas, não é 
falar de soluções pior ainda é que as soluções são 
conhecidas mas ninguém quer dar a dianteira. 

L.P. Pela primeira vez o mundial realiza-
se no médio-oriente. Num clima de mui-
ta polémica, acha que foi uma decisão 
acertada por parte da FIFA realizar o 
mundial no Qatar?

E.P. De facto está ser um mundial de polémicas 
mas eu particularmente acho que é uma polémi-
ca criada e alimentada pelo mundo ocidental 
porque o mundial é uma festa universal então 
todos os países do mundo, todos os cantos do 
mundo já deviam ter oportunidade de organizar 
o mundial, levantou-se mais ou menos a mesma 
polémica no mundial de África-do-Sul, mas su-
perou muitos países incluindo os europeus e na 
organização. O mundial sul-africano para todos 
foi um dos melhores que foi organizado. Há 
várias questões que se levantam, alguns falam da 
questão dos Direitos Humanos e eu particular-
mente acho muito estranho que o mundo oci-
dental fale muito dos Direitos Humanos na Ásia, 
principalmente no médio - oriente acho um 
pouco de falta de respeito do mundo Ocidental e 
principalmente dos países europeus, esses é que 
são o problema, condenar a realização do mun-
dial e dos direitos humanos lá (Ásia), quando há 
milhares de africanos que estão a morrer a ten-
tar atravessar o mar mediterrâneo para chegar a 
Europa e são espezinhados, mortos e ninguém 
diz nada. Fala-se de mais de 15.000 pessoas mor-
tas durante a construção do estádio e isso é preo-
cupante ninguém quer que ninguém morra por 
construir um estádio que em que se fará festa. E 
outra questão que eu acho é que nós temos que 

respeitar a cultura do outro não podemos achar 
que a melhor cultura é a nossa, se os asiáticos 
vivem daquela forma, são felizes eu acho, há que 
respeitar portanto esta polémica que existe em 
volta deste mundial não devia entrar dentro dos 
campos porque na verdade resume-se em egoís-
mo e a uma certa pessoa que acha que a sua cul-
tura é superior em relação a cultura do outro, eu 
resumo tudo a isto. É preocupante ouvir viola-
ção dos Direitos Humanos mas também temos 
que olhar para isto com muita cautela porque 
não podemos estar naquela situação em que al-
guém atira a pedra e depois esconde as mãos, é 
preciso que se perceba o que é errado e ser con-
denado. A justificação que é dada em relação a 
este mundial em concreto não pode ser a ban-
deira para não realização do mundial no médio-
oriente acho que isto é completamente banal sob 
o ponto de vista de construção de infra-estrutura 
desportiva para a prática do mundial eu não 
conheço nenhum país europeu que tenha mel-
hores condições que o Qatar. 

L.P. Houve mudança de regras do mun-
dial por causa do país em que se está a 
realizar o evento. Estaremos numa situa-
ção de mesmo peso e duas medidas em 
que num caso a FIFA foi implacável mas 
noutro caso está a recuar?

É que a questão das minorias não tem nada a ver 
com a FIFA. A única coisa que a FIFA sabe fazer 
é organizar o futebol, há questões legais que não 
tem nada a ver com FIFA e nem deve meter-se, 
não é a FIFA que deve responder quem pode 
entrar no país isso depende das autoridades 
migratórias de cada país. O que a FIFA vai 
dizer são as condições para as pessoas entrarem 
nesse país, as pessoas que contem condições ne-
cessárias para entrar nesse país vão entrar. A re-
alização mundial do futebol não é carta-branca 
para violar as regras de um país, se o país inter-
ferir na organização do jogo aí a FIFA entra.  
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Álvaro Nihoa

Bem, falando do assunto, são di-
versos os assuntos que me importu-
nam, mas irei focalizar-me mais na 
área dos requisitos para um jovem 
recém-formado ter um emprego e da 
burocracia para aquisição de docu-
mentos. É constrangedor sendo que 

somos jovens nos requisitos sermos 
ditos que necessitamos de mais de 5 
anos de experiência (sendo que esta-
mos a nos formar ou acabamos de 
nos formar), onde é que um jovem irá 
adquirir esses anos todos? Mesmo em 
alguns casos, pedem anos de estágio, 
sendo que a pessoa acabou de sair da 
academia, com é possível? 

E quanto ao assunto da burocracia 
para aquisição dos documentos, eu 
acho que o nosso país tem que ingres-
sar na globalização, sendo que para 
adquirir certos documentos somos 
obrigados a fazer tamanhas voltas e 
a gastar somas avultadas de dinheiro. 
Se cada uma das instituições tivesse a 
ideia de criar uma base de dados vir-
tual para amenizar o "andamento" 
dos moçambicanos penso que seria 
mais fácil.

Whitney Maquile Macuiane

A inclusão na escola é enfraque-
cida por preconceitos sociais, con-
tudo, ela estimula a aprendizagem 
mais colaborativa entre a escola e 

o meio familiar (pais e encarrega-
dos de educação) Em Moçambi-
que, precisamos melhorar a política 
de inclusão na escola para que as 
crianças com necessidades especiais 
possam ser acolhidas e motivadas 
a desenvolver o seu potencial. Para 
tal, precisamos olhar na qualificação 
dos gestores escolares que são parte 
chave para os objectivos do processo 
de ensino e aprendizagem. 

Com a melhoria nas acções e polí-
ticas de inclusão escolar, aumenta a 
tolerância, auxilia a convivência na 
sociedade e desenvolve hábitos cul-
turais e, acima de tudo proporciona 
a empatia e oportunidade a todos os 
alunos de compreender e conviver 
com a diversidade.

Zaituna Mathe

Investimento Directo Estrangei-
ro (IDE) desempenha um papel, cada 
vez mais importante em países como 
Moçambique, pois esse IDE permite 
um aumento das trocas comerciais, a 
criação de pólos de competitividade, a 
transferência de tecnologia, a moder-
nização de alguns sectores e a criação 
de emprego. Reconhecendo estes efei-
tos, as economias em desenvolvimento 
implementam medidas de atractivida-
de para beneficiar dos IDE. Embora a 
bagagem do IDE contenha inúmeras 
vantagens, traz consigo o lado negativo 
tal como apropriação das terras dos na-
tivos, conflitos entre as multinacionais e 
a população local, repatriamento de ca-

pitais para o estrangeiro e uma certa de-
pendência por parte de Moçambique.

Aqui na dependência já não sei 
como continuar, só sei que com o que 
de uma forma acaba havendo uma 
dependência.

Márcia Cossa

A educação é algo crucial na vida, 
assim como sabemos ajuda-nos a 
identificarmo-nos e encaixarmo-nos 
na sociedade, assumindo o nosso pa-
pel.

A educação em Moçambique, 
atendendo aquilo que é a nossa rea-
lidade, digamos que não está no seu 
melhor, acredito eu que se pode dar 
o melhor, está a merecer de bons 
ajustes. Um dos pontos que tomo 
como positivo é que identifico no 
nosso sistema estudantil, é que con-
sigo perceber que podemos todos 
ter conhecimento de todas as áreas, 
de uma forma mais clara, desde o 
jardim-de-infância até ao último ci-
clo, temos a oportunidade de saber 

o que matemática, o que português, 
o que é desenho, química, física em 
diante, não limitando o aprendizado 
da criança a uma única área, pode-
mos perceber em algum momento, 
a inclinação da criança mas mesmo 
assim, permitindo que tenha algum 
conhecimento das outras áreas.

GRITO DO CIDADÃO “Pedem anos de estágio, sendo que a pessoa 
acabou de sair da academia”

Agora como presidente da Re-
pública de Moçambique, o meu 
maior pilar, estará assente no alas-
tramento da educação, para as co-

munidades rurais.
É visível que em Moçambique, o 

acesso a educação ainda continua 
sendo um prévilegio, concedido à 

pessoas residentes nas cidades ou 
em redor delas, excluindo de for-
ma geral as pessoas da comunida-
de rural, embora estejam se crian-
do mecanismos de acessibilidade 
da educação para todos moçambi-
canos.

No meu governo, o meu maior 
foco, será melhorar a qualidade de 
ensino vigente no país. Alastrarei, 
não só o ensino básico mas tam-
bém criaremos acessibilidades ao 
ensino técnico profissional e uni-
versitário nas zonas rurais, para 
deste modo, reduzir o índice de 
analfabetismo, e.

Com o ensino técnico médio e 
superior alastrado pelo país, as zo-
nas rurais, também terão a possibi-
lidade de sair do ciclo de pobreza, 
pelas condições de auto-emprego 
que serão criadas.

Com esta melhoria, haverá fa-
cilidade de acesso a saúde, pelo 
corpo médico formado; maior de-
senvolvimento agro-pastoral, pela 
qualidade de auxílio académico e 
profissional que se dará aos pasto-
res e agricultores das zonas rurais 
e com isso o valor das exportações 
de alimentos e carnes processadas 
será elevado e gerará um fundo 
rentável a Moçambique.

Nós, pensamos que o futuro está 
na educação. E de certeza, nos alia-
mos a Guterres, o secretário egeral 
da ONU quando diz: “A educação 
é a chave para o desenvolvimento 
pessoal e o futuro das sociedades. 
Desbloqueia oportunidades e re-
duz desigualdades. É o alicerce das 
sociedades informadas e tolerantes 
e o principal impulsionador do de-
senvolvimento sustentável".

Ângela Djive

“Gerar desenvolvimento 
profissional no país”
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Para Elísio Macamo o governo 
do dia e o presidente concreta-
mente, recusam-se a beneficiar-se 
de uma assessoria gratuita perse-
guindo e ou rejeitando as liberda-
des, de expressão concretamen-
te, mas o mesmo pensador, nesse 
âmbito das liberdades perseguidas 
apela aos cidadãos que não dei-
xem de fazer a sua parte, portanto 
de exercer a cidadania, isso pres-
supões que o cidadão nunca de-
sista de Moçambique, ou melhor, 
que nunca desista de si. Nessa 
percepção, a de Macamo, é impe-
rioso que se assessore a governa-
ção ainda que tal assessoria não 
tenha sido solicitada, o exercício 
da cidadania nos contextos apre-
goados por Macamo, são tão rele-
vantes que transcendem a vaidade 
pessoal, seja tal vaidade por parte 
dos dirigentes, seja por parte dos 
cidadãos, o foco deve ser Moçam-
bique.

Começaríamos então por apelar 
ao presidente que evite dirigir-se 
aos seus com palavras tão obsce-
nas que os reduz ao tamanhos de 
insectos que sequer é possível vê-
-los bebendo água, chama-los in-
sultuoso portanto, vergonhoso da 
boca presidencial, servi-los água 
até seria carismático se o fizesse 
directamente, ou seja, num debate 
cara a cara, caso tivesse se deslo-

cado ao tal grupo e desenvolvesse 
uma conversa pública e amigável 
com os manifestantes, com cer-
teza o comentário seria também 
amigável. Portanto, essa forma de 
se dirigir aos seus, ainda que não 
se aperceba senhor presidente não 
é o que pretende, é uma força re-
sultante do impacto cansativo ou 
esgotante desse mesmo assunto 
que o faz agir de tal maneira.

Qualquer indivíduo que passe da 
presidência no continente africa-
no, nada o faltará até a sua morte 
desde que tenha dirigido um país 
que não dê primazia à clivagens 
pessoais ou de liderança que resul-
tem em perseguições vingativas, 
ainda que hajam estes problemas, 
um sistema de justiça justo e logi-
camente nada pessoal, não permi-
te que em toda uma nação brin-
que-se de gato e rato por questões 
meramente pessoais logo, essa é a 
primeira via presidente, se deixa 
blindar a justiça nacional, o ele-
mento primeiro dessa justiça é a 
independência da mesma. Isso lho 
permitirá agir sem cometer gafes 
porque procura preservar outras 
gafes, isso lhe permitirá agir como 
um Presidente da República.

Presidente, como vem agindo 
fica difícil a saber de quem é pre-
sidente, se manda vir com os seus, 
por se queixarem de qualquer que 

seja o problema nacional, então 
está a deixar claro que não é a 
si que devem recorrer mas, é a si 
que elegeram. Pois é, nem todos 
os problemas são trazidos por si 
mas todos eles devem ser resolvi-
do por si, aguenta.

Mas então quem cria os proble-
mas que deveis resolver se sequer 
os conheceis ou então os conhece? 
Se não, há quem os faz. Moçambi-
que é um território de uma flores-
ta mergulhada em águas gigantes 
capaz de atrair todo tipo de tuba-
rões e cada um sobreviver farta-
mente do que cá existe, perigoso. 
É muito mais perigoso porque es-
ses tubarões raciocinam e são até 
capazes de fazer raciocinar o ser 
humano e assim o fazem, portan-
to, presidente está naturalmente 
fora de si, dizendo esses absurdos, 
está com certeza a raciocinar con-
forme a maestria dos tubarões, 
eles te criaram esses problemas e 
eles mesmos fingem que te aju-
dam a geri-los te dando o falso 
apoio que os agrava ainda mais, é 
dito “neocolonialismo da maneira 
mais crua”, cabo-delgado jamais 
acabará, o teu povo até te odiará 
e enquanto, estais entretido, pelos 
tubarões diga-se, em viagens que 
parecem de trabalho quando não 
passam de um turismo presiden-
cial inútil, essa é a agenda deles.  

A agenda do ocidente



Luz
DO PENSAMENTO

Quinta-Feira,  24 de Novembro de 2022

6 OPINIÃO

«Nos sonhos de uma mulher cabe o mun-
do e mais alguma coisa»

Nas últimas décadas, a mulher emanci-
pou-se e ganhou destaque socioeconómico, 
profissional e cultural, mas na grande maio-
ria o instinto materno, a inclinação para 
ocupar-se de perpetuação da espécie, ainda 
fala mais alto que todas as suas conquistas e 
ainda assim, é comum hoje as mulheres sen-
tirem-se culpadas por ficar longe dos filhos 
(Tiba, 1996).

Com a revolução feminista o papel da mu-
lher sofreu transformações, portanto, a dona 
de casa exemplar, esposa e mãe dedicada 
deixou de existir ou se existe, são poucas as 
mulheres que continuam a desempenhar ex-
clusivamente estas funções. 

Em Moçambique as primeiras formas ex-
pressivas de trabalho remunerado de que se 
tem notícia no país remontam ao período 
colonial quando homens e mulheres exer-
ciam actividades domésticas nas casas dos 
colonos (Monjane, 2011).

A mudança de sistema político, o acesso 
massivo dos moçambicanos ao sistema de 
educação, o desenvolvimento económico, a 
conjuntura internacional sobre direitos hu-
manos das mulheres, influenciou para que 
Moçambique pós-independente integrasse 
formalmente as mulheres no mercado de 
trabalho (Monjane, 2011). 

Segundo pesquisa do Banco Mundial 
(BIRD: 2010), existe enorme invisibilidade 
ou mesmo ausência das mulheres nos diver-
sos ramos de actividade do país. No nosso 
país regista-se uma diferença de 17% em 
termos da taxa de participação na força la-

boral dos homens e mulheres. Os homens 
detêm cerca de 78,3% de participação no 
emprego, contra 61% de taxa das mulheres 
a trabalhar. As mulheres continuam a bus-
ca de um papel mais activo e de actividades 
que contribuam para o crescimento econó-
mico das suas famílias e que tragam desafios 
ao seu crescimento pessoal e profissional. 

Ao assumir os desafios profissionais a mu-
lher somou ainda mais responsabilidades, 
pois ainda que tenham apoio domestico 
continua sua responsabilidade gerir a casa, 
educar os filhos e garantir que o lar é um 
lugar feliz para o seu cônjuge (Fernandes, 
2006).

O movimento feminista afectou os papéis 
que eram exercidos pelas mulheres antiga-
mente. A mulher deixou de ser vista, somen-
te como filha, esposa ou mãe para exercer 
diversas funções que antes eram conside-
radas masculinas. As mulheres lutaram e 
conseguiram mudar sua imagem diante da 
sociedade, mais isto, levou anos para aconte-
cer e ainda não foi finalizada, algumas coisas 
precisam ser modificadas. 

Embora tenha sido sempre desejo da mu-
lher conseguir este espaço na sociedade, há-
-de convir que é demasiado, este acúmulo 
torna a rotina mais stressante, cansativa e re-
duz de certa forma a capacidade de respos-
ta e como forma de colmatar estas lacunas 
muitas mulheres terciarizam algumas tarefas 
como a educação dos filhos e os trabalhos 
domésticos. 

Sucede que desta terciarização advêm a 
culpabilização pelo envolvimento a meio 
gás em tarefas consideradas femininas, daí o 

papel preponderante do homem, do marido, 
do filho ser crucial para desenvolvimento da 
mulher moderna (Arrais, 2005). 

Este olhar enviesado sobre o papel do ho-
mem e da mulher no lar é reflexo do mode-
lo patriarcal, caracterizado por apresentar 
uma visão do mundo baseado na experien-
cia masculina. As leis têm de ter um papel 
vigilante para reconhecer o papel de pai e 
mãe na criação e crescimento dos seus filhos 
e Desenvolvimento do lar. 

É facto que a sociedade esta cada vez mais 
acolhedora da mulher profissional e da mu-
lher que escolhe dedicar-se apenas a uma 
carreira ou a maternidade mas ainda não 
aceita que haja dificuldade na conjunção 
destes  papeis para a mulher que escolhe 
uma dupla jornada. 

É exigida a mulher mãe e profissional os 
mesmos resultados de quem não tem no 
seu percurso diário os mesmos desafios. A 
emancipação feminina não significa igualar 
os papéis dos géneros, mas persistência do 
papel prioritário da mulher na esfera do-
méstica, combinado com suas novas exigên-
cias (Grant, 2001). 

De acordo com Castro (2006), para as mu-
lheres de classe média, a possibilidade de ter 
uma vida com mais conforto e poder propi-
ciar aos filhos e a ela mesma qualidade de 
vida e o desejo de crescimento pessoal é o 
que mais motiva sua inserção no mercado. 

Buscamos por uma sociedade que apoie as 
nossas decisões e que não ignore os desafios 
que enfrentamos para apresentar resultados 
e qualidade na dupla jornada da maternida-
de e carreira. 

A dupla jornada feminina, 
maternidade e carreira

Por:  Deisy Monjana

Tabela Cambial
Compra Venda

USD 63.25 64.51

ZAR 3.66 3.73
EUR 65.27 66.57

Quinta-Feira,  24 de 
Novembro de 2022
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A implantação de novos municípios vai ter im-
pacto orçamental de 105.5 milhões de meticais. A 
informação consta da proposta da Lei de Criação 
das Autarquias Locais, submetida ao parlamento 
na semana passada. Não está claro se o custo in-
clui ou não o valor que o Estado vai alocar para 
o financiamento das eleições autárquicas nestas 
12 novas autarquias, das quais 10 vilas e duas po-
voações. 

Segundo a proposta da Lei de Criação das Au-
tarquias Locais, a criação de novas autárquicas se 
afigura oportuna para a consolidação do proces-
so de descentralização e garantia de participação 
das populações na tomada de decisões sobre as-
suntos do seu interesse. 

O Governo pede à Assembleia da República 
que aprecie positivamente a proposta da lei cuja 

implementação estará, no entanto, dependente 
do cabimento orçamental. 

A proposta deverá ser aprovada ainda nesta 
sessão da Assembleia da República que encerra 
em finais de Dezembro próximo para permitir 
que o processo de instalação de infra-estruturas 
e contratação de funcionários públicos inicie logo 
no início de 2023. 

A decisão de criação de 12 novos municípios 
resulta de um estudo de equipas técnicas conjun-
tas do Governo que concluiu existirem condições 
para municipalização daquelas vilas e povoados.

 Recenseamento Piloto poderá 
ser em 2023

 Estava previsto para até Dezembro próximo, 

mas tudo indica que será adiado para o próxi-
mo ano, devido à falta de condições para a sua 
realização. 

Inicialmente, o recenseamento Piloto estava 
previsto para ser realizado na segunda quin-
zena de Outubro do ano em curso, conforme 
anunciara o porta-voz da Comissão Nacional 
de Eleições, Paulo Cuinica (link). Mas tal não 
aconteceu devido ao atraso dos desembolsos 
dos fundos aos órgãos de administração e ges-
tão eleitoral. Os fundos só foram desembol-
sados entre finais de Setembro e princípio de 
Outubro. 

Ainda não há data concreta, mas fonte dos 
órgãos de administração eleitoral apontam 
para Fevereiro de 2023 como período para o 
censo piloto. 

São necessários, para o recenseamento piloto, 
500 mobiles ID, em processo de importação ou 
actualização, dado que os que foram adquiridos 
em 2018/2019 se mostram desactualizados. 

O novo calendário eleitoral está dependente 
da proposta submetida pela CNE ao Governo 
que sugere a revisão pontual da Lei eleitoral 
para acomodar todas as fases do processo elei-
toral já atrasadas, devido ao desembolso tardio 
dos fundos. A única data que não sofrerá altera-
ção será 11 de Outubro de 2023, dia de eleições. 

Há expectativa que o Conselho de Ministro 
analise a proposta nas próximas duas semanas 
de modo a submete-la ao parlamento para a 
aprovação. Esta proposta deve ser aprovada até 
dia 22 de Dezembro, data em que o parlamento 
encerra a sessão.

PUBLICIDADE

Novos municípios custam 105 
milhões de meticais 

Por: Edson Cortez 

Ordem Município Designação
1 Marracuene Vila
2 Matola-Rio Povoação
3 Massingir-Sede Vila
4 Homoine Vila
5 Caia-Sede Vila
6 Guro-Sede Vila
7 Chitima-Sede Povoação
8 Morrumbala-Sede Vila
9 Mossuril Vila
10 Mecanhelas-Sede Vila
11 Ibo Vila
12 Mecanhelas-Sede Vila
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A ditadura dos: "até os 35 anos"!!!

Cândida Muvale

VOZ FEMININA

Talvez seja importante realçar que segun-
do o dicionário universal da língua portu-
guesa de 2003, ditadura é um sistema polí-
tico em que o poder se concentra nas mãos 
de um indivíduo, de um grupo, de uma as-
sembleia, de um partido ou de uma classe e 
que suprime as liberdades individuais.

Possivelmente já tenhas ouvido falar de 
regimes de ditaduras militares, comunistas, 
socialistas, etc que fizeram e fazem par-
te da história de muitos países no mundo 
ou quiçá até vives num país com ditadura 
anunciada e explícita ou então camuflada 
e disfarçada.

Actualmente o termo ditadura foi "em-
prestado" e ouvimos por aí conceitos como: 
ditadura de beleza, ditadura de tecnologia, 
ditadura racial e por aí vai.

Hoje eu gostaria que reflectíssemos juntos 
sobre o que eu chamo de ditadura dos até os 
35 anos!

Os cientistas dividem o desenvolvimento 
humano em estágios que vão desde a con-
cepção até a velhice onde apontam as ca-
racterísticas físicas, cognitivas, morais, com-
portamentais etc esperadas no ser humano, 
algumas características comportamentais 
podem variam de cultura a cultura, etnia a 
etnia e sociedade a sociedade.

Num mundo global como o actual, já ve-
mos uma congruência nos papéis sociais 
esperados pelos membros dessa comunida-
de global a começar pelo facto de em leis 
universais se denominarem jovens os indiví-
duos que têm idades compreendidas entre 
os 15 até aos 35 anos. É aqui onde afirmo 
que existe uma pressão social explícita ou 
camuflada para que até  aos 35 anos o jo-
vem seja formado no ensino superior com 
Pós-graduação feita no exterior e se possível 
já tenha um Doutoramento feito, que seja 

casado no tradicional, civil e religioso, tenha 
2 filhos (de preferência um casal), esteja a 
trabalhar numa multinacional ou no estado 
mas a ocupar um cargo relevante, tenha um 
empreendimento aliás deve ser empreende-
dor de sucesso e ter várias fontes de renda, 
deve falar mais de 2 línguas incluindo o 
inglês, deve ter viajado a trabalho e lazer 
pelos quatro cantos do mundo, ande com 
um carro importado, tenha casa própria, 
use roupas, sapatos e perfumes de marcas, 
use celulares e laptops de última geração, 
frequente os restaurantes e discotecas mais 
badaladas da cidade onde consume bebidas 
alcoólicas caras acompanhadas de charutos 
cubanos, tenha amizades com digitais in-
fluencers, políticos e famosos da praça, a es-
posa seja elegante, bonita, de pele clara (na-
tural ou adquirida) e a ofereça flores, carros 
e jóias, os filhos sejam saudáveis, estudem 
no currículo internacional e isso tudo deve 
ser postado diariamente nas redes sociais 
onde tem milhares de visualizações, gostos 
e partilhas, ou seja até os 35 anos deves es-
tar financeiramente estável transparecendo 
que podes aposentar e levar uma vida pom-
posa até o resto dos teus dias.

E se tu até os 35 anos não tens este lifestyle, 
lamento mas és um fracasso de jovem!

Meu Deus, não preciso dizer que apenas 
uma minoria de jovens alcançaram este fei-
to até os 35 anos não é?! O que me preocupa 
é que muitos acreditam nestas inverdades e 
na sede de ser aliás parecer ter este lifestyle 
entram no obscuro mundo do crime, tráfi-
co, burla, roubo, tornam-se cafetões, tenham 
boladas que não se compreendem muito 
bem se são lícitas ou ilícitas, contraiam dí-
vidas em agiotas e vão procurar sorte desde 
da palhota da Vovó até nas Igrejas milagro-
sas da actualidade.

A verdade é que o imediatismo toma con-
ta de muitos, muitos não acreditam no pro-
cesso natural das coisas, muitos não sabem 
esperar o processo de amadurecimento e 
confundem o amadurecimento com o en-
velhecimento, frases como: "a vida é urgen-
te", "seja rico ou morra a tentar ser", "só 
se vive uma vez" viraram referências para 
muitos que as interiorizam e mergulham 
fundo tentando as tornar realidade.

De quem será a culpa?! Da globalização, 
do desenvolvimento tecnológico, das gera-
ções passadas que não souberam passar o 
legado de espírito de trabalho e valores éti-
cos?!

Talvez apontar o culpado ou os culpados 
não necessariamente fará com que está si-
tuação se resolva, talvez haja necessida-
de de uma vez identificados os problemas 
todos os actores sociais façam os possíveis 
para reverter o cenário, creio que nem tudo 
está perdido.

O problema é que se tratando de uma di-
tadura, os ditadores (como as marcas de ves-
tuário, cosméticos, os fabricantes de carros 
importados, celulares, as agências de via-
gens, as redes sociais, etc) ficam milionários 
e super, mega poderosos com cada jovem 
que se engaja na conquista deste lifestyle.

Enfim a cada dia que passa as indústrias 
saem a ganhar e existe pouca ou nenhuma 
vontade de se desconstruir essa triste reali-
dade, os jovens estão a cada dia mais hip-
notizados com este lifestyle imposto que se 
tornam vulneráveis a transtornos mentais 
como depressão, ansiedade, abuso de subs-
tâncias psicoactivas etc que os leva até ao 
suicídio, não é de se espantar que o suicídio 
seja a terceira causa de morte no grupo etá-
rio dos 15 aos 34 anos.

Jovens surge et ambula

Assinaturas 
Mensal Semestral Anual

Instituições/Função Pública 1700.000MT 10.000MT 20.000MT

Embaixadas e Fora do País 100 USD 550 USD 950 USD
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PROPOSTA DAS TESES DE LUTA
II SESSÃO DO COMITÉ EXECUTIVO NACIONAL!

A Nova Democracia reunida na II Sessão Anual do Comité 
Executivo Nacional, de 16 à 18 de Dezembro de 2021, na localidade de 
Taninga, distrito da Manhiça, em Maputo-Província, analisou e adoptou 
a seguinte proposta de Teses, elaboradas no decurso das auscultações 
nacionais conduzidas pela Equipa Temática Nacional, a serem defendidas 
e discutidas no quadro da elaboração dos manifestos eleitoral 2023 e 
2024 e, na sequência do programa governativo:

Tese Central

Nós a Nova Democracia sempre acreditamos que o problema central 
é a exclusão económico-social e a, elitização dos direitos humanos, 
da igualdade, da justiça e da liberdade privatizados por quem tem o 
dever de os garantir. Por isso, é urgente refundar o Estado e reformar 
as instituições, dotando- as de independência suficiente para 
posicionar a legalidade antes das ordens superiores e pacificamente 
instaurar mudanças estruturais profundas em prol de uma cultura 
democrática tolerante na sociedade.

No domínio político:

▶ Reforma política e legal com descentralização distributiva que entrega o 
poder ao cidadão – reconquistar a confiança do

cidadão, mulheres e homens, neles próprios como sujeitos activos no 
controlo eleitoral, na fiscalização governativa e na acção política;

▶ O povo antes das armas e dos recursos financeiros e naturais,

primando por um sistema transparente de gestão das políticas públicas 
do Estado onde, os três poderes, convergem para bases de dados únicas, 
desenvolvidas em plataformas digitais livres, de fácil acesso, por meio 
de um mecanismo de Governo Aberto que alcance todos os processos - 
humanos, materiais e financeiros;

▶ Valorização de todas as províncias na mesma dimensão: Um poder político 
que respeita aos saberes locais e à mulheres e homens de diferentes etnias, 
classes, nível académico, faixa etária, orientação política, religiosa e de 
género, exaltando as potencialidades de cada ponto do país;

▶ Multilateralismo enquanto visão de cooperação e política externa que 
reconcilia a vizinhança e amplia a inserção em redes globais.

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Redução de poderes do Presidente da República através da Revisão 
Pontual da CRM;

2. Despartidarização das instituições do Estado incluindo através da 
remissão ao Conselho Constitucional de uma petição para a verificação da 
constitucionalidade do exercício de funções de Presidente de Partido pelo 
Presidente da República, em cumprimento e respeito das incompatibilidades 
de exercício de funções privadas estabelecido no art. 148 da CRM;

3. Reforma eleitoral fundada no debate sobre o modelo e estrutura de 
Comissão Eleitoral independente que se ajusta ao contexto nacional e 
sobre a introdução de voto electrónico;

4. Garantia da separação e interdependência efectiva de poderes através 
do reforço da autonomia do Judicial e do Parlamento;

5. No domínio da paz e segurança, criação de Comissão de Reconciliação 
Nacional;

6. Eliminação da figura do Secretário do Estado ou redução das suas 
competências devolvendo poderes plenos ao Governador;

7. Reforço da política de segurança interna através da reestruturação dos 
serviços de inteligência para servir aos cidadãos e não aos interesses da 
elite predadora do Estado.

No domínio económico:

▶ A Nova Democracia defende um sistema económico livre de

clientelismo selvagem onde o bem-estar das moçambicanas e dos 
moçambicanos é potenciado, um mercado livre do empresariado de 
intermediarismo e onde a economia moçambicana é timoneira dos 
interesses nacionais;

▶ Da responsalidade social à indemnização das comunidades

hospedeiras dos megaprojectos: Quotas de emprego, oportunidades de 
formação e capacitação profissional, ao nível nacional e internacional;

▶ Agência de controlo da dívida e de actividades financeiras funcional com 
arquivos e registos públicos que permitam auditar a dívida pública e 
detectar os verdadeiros donos das empresas beneficiárias de concursos 
públicos;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Redução de impostos específicos que incidem sobre o consumidor, 
de quem aufere menos para cobrar a quem aufere mais, para permitir o 
alargamento da base tributária, atrair investimentos, reduzir empresas 
devedoras e promover desenvolvimento sustentável, criando condições 
para tod@s contribuírem;

2. Reduzir as taxas e custos de produção e processamento local para tornar 
mais barato e atractiva a compra de produtos nacionais;

3. Rever a actuação do Estado como holding privada em competição com 
o empresariado nacional;

4. Assegurar a gestão directa pelas comunidades locais dos fundos 
canalizados pelos projectos de desenvolvimento à favor destas, 
harmonizando o tratamento diferenciado entre a lei Lei 10/99 – Lei sobre 
a protecção, conservação e utilização sustentável dos recursos florestais e 
faunísticos e, as leis 20/2014 e 21/2014 ambas de 18 de Agosto sobre minas 
e petróleo respectivamente;

5. Renegociar os contratos com os megaprojectos com equipas técnicas 
especializadas para assegurar maior benefício nacional;

6. Descentralizar a gestão das empresas e de pagamentos a partir do 
estrangeiro e da capital quando resulte em prejuízos aos locais;

7. Reduzir os gastos públicos excessivos (incluindo subsídios as elites) e 
assegurar a aplicabilidade de em sectores e despesas prioritárias com vista 
a dinamizar a economia.

No domínio social:

▶ A Nova Democracia defende um Estado que se antecipa ao cidadão e, que 
adopta uma postura e uma linguagem sensível ao

género, priorizando as necessidades específicas dos grupos 

Movimento Nova Democracia - ND 
   Tel  +258 84 5838274 
Cel  +258 84 3832754 

Rua da Bela Rosa, Q52, Casa24 
Maputo, Moçambique 

 
vezdopovond@gmail.com 
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activos no controlo eleitoral, na fiscalização governativa e na 

acção política; 

 O povo antes das armas e dos recursos financeiros e naturais, 

primando por um sistema transparente de gestão das políticas 

públicas do Estado onde, os três poderes, convergem para bases 

de dados únicas, desenvolvidas em plataformas digitais livres, de 

fácil acesso, por meio de um mecanismo de Governo Aberto que 

alcance todos os processos - humanos, materiais e financeiros; 

 Valorização de todas as províncias na mesma dimensão: Um 

poder político que respeita aos saberes locais e à mulheres e 

homens de diferentes etnias, classes, nível académico, faixa 

etária, orientação política, religiosa e de género, exaltando as 

potencialidades de cada ponto do país; 

 Multilateralismo enquanto visão de cooperação e política externa 

que reconcilia a vizinhança e amplia a inserção em redes globais. 

 

A operacionalização destas teses exige a priorização de: 

1. Redução de poderes do Presidente da República através da 

Revisão Pontual da CRM; 

2. Despartidarização das instituições do Estado incluindo através 

da remissão ao Conselho Constitucional de uma petição para a 

verificação da constitucionalidade do exercício de funções de 

Presidente de Partido pelo Presidente da República, em 

cumprimento e respeito das incompatibilidades de exercício de 

funções privadas estabelecido no art. 148 da CRM; 

3. Reforma eleitoral fundada no debate sobre o modelo e estrutura 

de Comissão Eleitoral independente que se ajusta ao contexto 

nacional e sobre a introdução de voto electrónico; 
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marginalizados incluindo crianças, mulheres, pessoas com deficiência, 
pessoa idosa, deslocad@s e pessoas nos centros de privação de liberdade;

▶ Quotização do privado para alimentar o público: cada 5% das

proprinas de educação ou saúde privada investida à favor de uma 
infraestrutura pública igual;

▶ Combater a privatização do direito à saúde e a transformação dos hospitais 
públicos em aceleradores de negócios das

agências funerárias, assegurando o cumprimento integral da Declaração 
de Abuja que obriga 15% do Orçamento do Estado para a Saúde com 
vista a:

▶ Afirmar a Nova Democracia como defensor incondicional da classe 
trabalhadora nacional, das moçambicanas e moçambicanos no 
sector informal enquanto pilar da economia nacional e vector de 
desenvolvimento que contribui com cerca de 80% de empregos nacionais;

▶ Combater todas as formas de exploração sexual de mulheres incluindo no 
contexto de conflitos militares, nos campos de deslocados, nos campos 
de treino policial/militar e nos estabelecimentos de reabilitação;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Revisão do subsídio social básico na protecção social de grupos 
marginalizados num contexto em que funcionários públicos recebem per 
diems (por dia) de 6.000,00 para pagar 1.520,00Mts/3 meses por família;

2. Assegurar que no quadro da revisão da lei da terra se adopte um 
regime simplificado para a atribuição de DUAT e protecção do direito à 
propriedade pelas comunidades;

3. Garantir uma indemnização justa em situações de expropriação de 
terra para a implantação de projectos económicos e sociais, incluindo as 
populações afectadas enquanto accionistas dos megaprojectos;

4. Instituir medidas de fiscalização eficazes para eliminar a rede ilícita de 
comercialização de medicamentos fora de prazo e, erradicar/responsabilizar 
a violência hospitalar;

5. Desconcentrar a gestão das instituições, dos recursos financeiros e dos 
serviços sociais básicos da capital do país para os locais de implementação;

6. Aprovar políticas de fiscalização, controlo e responsabilização rigorosa 
do Estado e dos megaprojectos para reduzir cenários de reassentamento 
desumano que não olha para as actividades de sobrevivência comunitárias;

7. Garantir a independência e irreverência dos Sindicatos sem interferência 
política;

8. Prover assistência psicológica e reinserção social dos efectivos das 
forças de defesa e segurança, profissionais de saúde e outros profissionais 
que lidam com contextos de violência e guerra;

9. Instituir programas de protecção de defensores dos direitos humanos, 
activistas, jornalistas e organizações cívicas;

10. Profissionalizar a assistência social na função pública com medidas de 
controlo efectivo para elevar a transparência e responsabilização;

11. Adoptar programas de resposta à pandemias e emergências 
humanizados e inclusivos, que não se transformem em armas de combate 
aos pobres;

12. Auditar permanentemente a produção estatística dos programas 
governativas e das entidades responsáveis pela gestão eleitoral.

No domínio tecnológico:

▶ Massificação do uso das tecnologias no atendimento ao público e da mídia 
social enquanto mecanismo de educação,

mobilização e reconciliação nacional, colocando a inteligência nacional 
ao serviço da inovação tecnológica assim como a garantia de segurança 
digital, potenciação turística e promoção do potencial intelectual e 
criativo das comunidades.

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Assegurar a redução dos custos de acesso às tecnologias incluindo a 
migração digital e a internet;

2. Garantir a liberdade e segurança digital tendo em conta o contexto 
de surveillance, de crise do sistema de banca electrónica, de crimes 

económicos, de fluxos ilícitos de capitais, de raptos e sequestros, de 
transacções ilícitas usando mpesa/banca, da viralização de conteúdos 
contra honra e de perseguição de denunciantes de escandâlos públicos 
através de mahindras digitais;

3. Assegurar a protecção e o acesso a justiça pelas vítimas de crimes 
cibernéticos, garantindo a identificação pública e responsabilização 
criminal dos infractores;

4. Aprovar instrumentos legais e políticas adequadas para o enfrentamento 
de crimes cibernéticos, a protecção da pessoa exposta e a prevenção do 
policiamento da opinião pública nas redes sociais.

No domínio ambiental:

▶ A Nova Democracia acredita numa Matriz Energética Diversificada e 
uma economia agrária centrado no investimento

em toda a sua cadeia de valor, facilitando a provisão de água e energia em 
todos os postos administrativos e colocando os produtos comunitários 
no mercado nacional e internacional a custos subsidiáveis;

▶ Defendemos um país com uma agenda estratégica de desenvolvimento 
inclusivo e sustentável, onde cada cidadão é

contribuinte e accionista, principal abonado na canalização das receitas 
dos recursos às comunidades e sem benefícios fiscais excessivos, 
resultando na melhoria da qualidade de vida de cada moçambicana e 
moçambicano;

▶ Instituição de penas severas a violação do tratado de Kimberley e 
outros instrumentos nacionais e internacionais que penalizam a 
comercialização de “recursos naturais de sangue” para responsabilizar a 
constante tortura à garimpeiros nacionais, o saque à madeira nacional e 
a exploração abusiva e desenfreada dos recursos nacionais;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Impulsionar a industrialização agrária baseada numa agricultura 
orgânica com redução de químicos e assente na mecanização que minimiza 
os impactos ambientais nocivos e valoriza os saberes locais na protecção do 
meio ambiente;

2. Elevar o rigor na fiscalização e implementação de políticas de protecção 
que priorizam o cumprimento dos compromissos de redução de gases de 
efeito estufa já firmados;

3. Responsabilizar criminalmente e constituir em lista pública cidadãs 
e cidadãos estrangeiros não gratos proibidos de entrar no país quando 
envolvidos na exploração ilegal e desenfreada de recursos minerais;

4. Monitorar o cadastro de registo e a mudança de nome de empresas 
banidas com mesmos accionistas;

5. Fiscalizar o cumprimento efectivo do reflorestamento e reposição de 
animais em extinção;

6. Impulsionar e criar um ambiente favorável para o uso de energias 
renováveis e amigas do ambiente;

7. Assegurar a educação ambiental, em género e direitos humanos 
massivamente incluída nos curricula e nos programas de cidadania;

8. Assegurar a implementação da legislação de gestão e reciclagem de 
resíduos sólidos, incluindo através da monitoria da redução do uso do saco 
plástico e do encerramento das lixeiras situadas em locais onde coloca em 
risco a saúde e vida.

Maputo, 18 de Dezembro de 2021 

TEMPO DE VENCER!

Saudações combativas,
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Quando eu nasci,
Os meus pais ficaram em festa, ti-

nha nascido a messias da Família, o 
rosto do meu pai irradiava.

Não conseguia esconder o seu sor-
riso amarelado pelo tempo, não dava 
para disfarçar a alegria do meu Pai, 
era compreensível, afinal, ele acaba-
va de ganhar um tesouro, uma salva-
dora acabara de chegar.

Na infância eu gostava de ir à esco-
la e brincar com as outras meninas, 
apesar da superprotecção do meu 
pai, eu conseguia escapar depois das 
aulas para com a Maria brincar, Ma-
ria era minha melhor amiga, ela en-
tendia a matemática e rimava com 
as letras, Maria sonhava grande, ela 
queria ser engenheira, sonhava ma-
nejar grandes máquinas lá na capital.

A nossa aldeia era pequena, e todos 
se conheciam, as pessoas não gosta-
vam da Maria porque ela sonhava 
ser alguém, ser grande, Maria era 
mulher e na nossa comunidade, ser 
mulher significava pagar as dívidas 

dos Pais, significava mais gado no 
curral, significava mais machambas 
para a família, mas Maria, ah Maria. 
Maria contrariava a génese da nossa 
comunidade, Maria era ousada, de-
terminada, inteligente e não seguia 
padrões, enquanto na sala de aula as 
meninas baixavam a cabeça, Maria 
discutia matemática com os profes-
sores, ela bailava a língua nas aulas 
de português, Maria pintava seus 
cabelos crespos e andava livremente 
pelos becos da comunidade.

Maria sonhava uma comunidade 
em que as mulheres pudessem ter 
voz, e o direito de fazer escolhas ela 
reclamava, pobre Maria, o que não 
sabia, é que por ser mulher ela não 
podia sonhar tanto. Estudar, ter um 
emprego, uma carreira, ahh, isso 
era coisa para os homens, os meni-
nos da comunidade nem sequer se 
preocupavam em lutar, afinal, eles já 
eram privilegiados pelo patriarcado, 
já nasciam com privilégios, podiam 
correr nos becos, nas madrugadas, e 

no riacho, afinal de contas, ninguém 
se importava com o que eles faziam, 
eles eram os reis, tudo podiam, en-
quanto, eu e Maria, éramos reserva-
das as tarefas domésticas. 

Quando completei 14 anos, a mi-
nha menstruação desceu e, adivi-
nhem, sim, o meu destino estava 
traçado, eu tinha de pagar a dívida 
do meu pai, contraída antes mesmo 
que eu viesse ao mundo. Meu pai 
me penhorou antes mesmo de exis-
tir no ventre da minha mãe, eu era a 
moeda de troca, era a solução para 
a divida da minha família, o credor, 
era o Sr. Massingue, um idoso de 65 
anos, repugnante, isso importava? 

O meu destino já estava traçado, 
eu não valia mais que um pedaço de 
terra, e com o meu casamento, mor-
reu a minha amiga Maria. Maria era 
a versão de mim com qual sonhava, 
livre e dona do seu destino.

Ah Maria, a nossa história termi-
na aqui, nem sequer tiveste a chan-
ce de existir. 

A trágica morte da Maria

Por: Stela Palé

PUBLICIDADE
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Sou espanhol. Fui educado em um Co-
légio Salesiano de Burriana (Castellón / 
Espanha). Estudei até o 4º Ano do Ba-
charelado. Entre as disciplinas que fre-
quentou com mais entusiasmo esteve 
sempre História.

Abraham Lincoln foi o personagem 
que mais me impressionou de todos os 
que estudei na América e em outros paí-
ses.

Abraham Lincoln foi o símbolo de seu 
tempo. Seu ideal cruzou todos os ocea-
nos. E foi guia e luz para os humildes, 
poderosos e deserdados... mas hoje, a 
grande Nação dos EUA conseguiu co-
mover o mundo com a perda do homem, 
o maior Homem de todos os tempos na 
história do EE.UU contagem. E este não 
é outro senão o primeiro presidente ca-
tólico que os Estados Unidos da América 
do Norte tiveram desde que foi fundado 
como nação soberana e independente: 
JOHN FITZGERALD KENNEDY.

 
* Ele era um homem e tanto.
Ele se alistou no Exército sofrendo 

de uma doença que o impedia de ser-
vir normalmente nas armas. Ele se re-
cuperou rapidamente de sua doença e 
ingressou em sua unidade na activa no 

Exército dos EE.UU. Ele lutou e salvou 
seus companheiros na desgraça da guer-
ra. Ele sempre foi leal, corajoso e com-
passivo. Na batalha, um soldado; como 
cidadão, franco e honesto com todos e 
consigo mesmo; e como Presidente da 
maior Nação do mundo, ele foi: Amor e 
delícias da raça humana.

* Inteligente
Dom Miguel de Unamuno, grande fi-

lósofo, homem de pensamento e escritor 
espanhol em entrevista, definiu a inteli-
gência da seguinte forma:

- D. Miguel, para si, quem é o homem 
mais inteligente?

- Para mim, o homem mais inteligente 
é aquele que sabe escolher sua compa-
nheira de vida, sua esposa.

Bem, John F. Kennedy escolheu como 
esposa uma senhora de origem gaulesa, 
elegante e inteligente por definição; para 
uma mulher tipicamente americana de 
simplicidade. De tantos milhões de mu-
lheres que existem nos Estados Unidos, 
o Sr. Kennedy não poderia escolher ou-
tra mais adequada para ser mãe, esposa 
e primeira-dama de uma grande Nação, 
os Estados Unidos da América do Nor-
te, como é a senhora: JACQUELINE 
BOUVIER DE KENNEDY.

Se o presidente assassinado era um ho-
mem, Jacqueline Bouvier de Kennedy é 
uma dama e tanto. A definição de Mi-
guel de Unamuno nunca foi mais preci-
sa do que nesta ocasião, e hoje vejo sua 
definição mais precisa do que quando a 
ouvi de meu professor em um modesto 
Colégio Salesiano de Burriana, em uma 
querida província espanhola.

Aquele ano de 1963 foi para mim o 
mais doloroso dos meus primeiros anos 
de jovem estudante na América. No iní-
cio do ano, João XXIII faleceu. Ele foi 
o Papa mais humilde e bom que já li ou 
ouvi; foi o Papa da Paz, dos pobres, de-
samparados e abandonados; o Papa dos 
prisioneiros; o Papa do Concílio,...

No final do fatídico ano de 1963, o Pre-
sidente dos Estados Unidos da América 
do Norte, JOHN F. KENNEDY, que 
intitulei já, lhá, no Jornal hondureño, 
“El Cronista” e agora, no ano 2022 -In 
memoriam de elhe, no 60º Aniversario 
de seu assassinato na cidade de Dallas / 
Texas:

* Amor e deleite da espécie humana...!
   ° PONTO FINAL
 
Saudações,  irmãos moçambicanos
Kharimambo swinene

Paco Planelles / Espanha

A morte do presidente John F. Kennedy
22 de Novembro de 1963

PUBLICIDADE
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