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Condenados
a viver ao 
deus-dará

Vítimas dos ataques terroristas em Nampula

Denúncia sobre pedofilia na igreja católica em 
Moçambique nas mãos de autoridades portuguesas

Condenadas ao 
deus-dará
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“Tinha 9 anos quando começou a 
abusar de mim”

Mas como sucede em as-
suntos similares, a ins-
tituição colocou pani-

nhos quentes ao caso e nada foi feito, 
mesmo o relato tendo chegado ao Bis-
po José Ornelas à época chefe máxi-
mo da congregação dos dehonianos. 
Porque o caso é mesmo chocante, os 
denunciantes levaram o caso ao pre-
sidente português, Marcelo Rebelo 
de Sousa, que por sua vez accionou 
o Procuradoria Geral da República 
portuguesa para investigação do que 
se deu em Moçambique.

A CNN Portugal teve acesso a um 
depoimento chocante de uma alegada 
vítima de pedofilia por um padre ita-
liano em Moçambique, visado na de-
núncia enviada há mais de 10 anos ao 
actual bispo de Leiria-Fátima, Dom 
José Ornelas, à época chefe máximo 
da congregação dos dehonianos.

“Doía, eu chorava, chorava”. O 
relato é de uma das vítimas de abu-
sos sexuais por um padre italiano em 
Moçambique. “Foi num domingo, foi 
no quarto dele, ele mandou todos os 
jovens…vocês estão bem, estão em 
forma, podem sair. Foi o primeiro dia 
em que ele me abusou”, afirma o jo-
vem que foi vítima de abusos e que 
gravou o seu testemunho no leito da 
morte, o ano passado. É a única víti-
ma que decidiu falar, todas as outras 
permaneceram em silêncio por medo.

“Entrei no seminário com 9 anos, 
aí mesmo foi quando ele começou a 
abusar de mim sexualmente, quando 
eu entrei”, continua esta vítima, cuja 
queixa chegou ao bispo Ornelas de 
Carvalho.

À CNN Portugal, João Oliveira, o 
autor da denúncia ao bispo, confessa 
que os jovens abusados foram obriga-
dos a tomar uma decisão impossível. 

“Como é que se pode pedir a uma 
criança, num sítio em que a escolha é 
ser abusado sexualmente ou ficar na 
rua e morrer à fome. Como é que se 
pode pedir a uma criança destas que 
tenha a coragem de vir a público di-
zer que o padre que lhe dá de comer, 
que o padre lhe oferece a ilusão da 
escola e a ilusão de um futuro melhor 
o está a fazer mal”, afirma.

João Oliveira garante que, ao todo, 
são 40 casos de abusos de menores e 
sublinha que os contornos são ater-
radores. “Há um  que descreve, com 
9 anos, que foi mantido sem comida, 
durante dois dias e, depois, chama-
ram-no para o quarto do padre. Antes 
de poder comer, teve de ser abusado”.

A primeira queixa chegou ao bispo 
português, por escrito, em 2011. No 
entanto, três anos mais tarde, Ornelas 
Carvalho reiterava, numa entrevista, 
que não sabia de qualquer denúncia. 
“Denúncias de abusos de menores 
nessas comunidades, pelo menos no 
meu tempo de gestão da congrega-
ção, a mim não chegaram”, afirmou 
ao jornal Público, em 2014.

As cartas a que a CNN Portugal 
teve acesso, após a denúncia de ca-
sos de abusos sexuais na congrega-
ção dos dehonianos, são reveladoras 
daquilo que foi feito. Numa delas, a 
congregação que foi palco de abusos 
sexuais responde que agradece “os 
alertas que você lança sobre qualquer 
eventual abuso de menores, embora 
em relação aos nomes por si mencio-
nados, nada de concreto tenha sido 
notado”.

Ou seja, depois da denúncia, nun-
ca foi referido que as suspeitas tinham 
sido enviadas às autoridades compe-
tentes para investigar crimes de abu-
sos sexuais. Os casos denunciados ao 
bispo Ornelas Carvalho terão sido 
geridos apenas internamente.

Dom José Ornelas alega que a 
queixa era apenas sobre um padre 
italiano que pertencia à congregação 
moçambicana e não à portuguesa. 
Mas a verdade é que a queixa origi-
nal fala em mais do que um padre. 
Um deles, o padre Ilario Verri que 
pertencia à congregação portuguesa 
e era diretor da escola no Gurué.

Confrontado pelo autor da denún-
cia, o padre diz que é tudo baseado 
em suspeitas e fofocas. Certo é que 
acabou investigado pela justiça italia-

na, mas o caso foi arquivado, deixan-
do muitas dúvidas por esclarecer.

Contactado pela CNN Portugal, o 
advogado de Padre Ilario Verri afir-
ma que o caso “já acabou. E acabou 
da melhor maneira para o padre Ver-
ri”, mas questionado sobre se as víti-
mas foram ouvidas em tribunal, diz 
não saber e não estar disponível para 
prestar mais informações.

Já em Portugal, o caso passou pe-
las mãos da Procuradoria-Geral da 

MANGAVA DOS SANTOS

Denúncia sobre pedofilia na igreja católica em Moçambique nas mãos da autoridades portuguesas

República. O processo foi arquiva-
do, não porque não tenha sido feita 
prova, mas porque “os crimes terão 
ocorrido em Moçambique, onde a lei 
portuguesa não é aplicável”.

Agora, o processo chega ao Mi-
nistério Público pela mão de Marce-
lo Rebelo de Sousa. A procuradoria 
confirma a recepção e diz que tanto o 
Ministério Público de Braga, como o 
Departamento de Investigação e Ac-
ção Penal de Lisboa estão a analisar.

SOCIEDADE

A imprensa portuguesa 
noticia que na província da 
Zambézia, numa instituição 
que acolhe órfãos e outras 
pessoas necessitadas, 
ocorreram casos de abuso 
sexual de menores, que foram 
prontamente denunciados, já 
no ano de 2011.

Ministro da Defesa de Moçambique e Josep Borell

Denúncia sobre pedofilia na igreja católica em Moçambique nas mãos de autoridades portuguesas

MINARETE doa cadeira de rodas 
a menor deficiente

A menina Awa Salimo, de 
17 anos de idade, desloca-
da da guerra terrorista que 

assola a província de Cabo Delgado 
desde 2017, recebeu uma cadeira de 
rodas doada pela associação religiosa 
MINARETE, que está a apoiar vá-
rias pessoas necessitadas sobretudo as 
vitimas do terrorismo. Residente no 
bairro Chiuba, cidade de Pemba, Awa 
agradeceu o gesto da associação mui-
to tempo a necessitar o tipo de apoio 
e agradeceu ao gesto da MINARETE 
e disse que com a cadeira vai ser mais 
fácil locomover-se, o que irá em parte 
facilitar a sua vida.

Falando na ocasião, o representante 
da MINARETE, Salimo Mussa, disse 
que um dos desafios da associação é 
encontrar parcerias para ajudar as fa-
mílias necessitadas, pelo que todos os 
apoios nesse sentido serão bem-vin-

dos. Além da menina Awa, a associa-
ção sem fins lucrativos ofereceu outra 
cadeira de rodas a um portador de de-
ficiência de nome Abdul Remane de 
aparentemente de 25 a 30 anos de ida-
de natural Para além de cadeiras de ro-
das oferecidas a mais de 50 pessoas, a 
agremiação entregou duas fontanárias 
construídas com o apoio de pequenas 
contribuições dos membros da organi-
zação. 

Membro da associação, o jornalis-
ta reformado da Televisão de Moçam-
bique, Mohamed Galibo disse que a 
agremiação criada a mais de 12 anos 
está focada em apoiar pessoas vulne-
ráveis nas diferentes comunidades da 
Província de Cabo Delgado e desde a 
sua criação têm identificado tantas ou-
tras dificuldades que as populações en-
frentam e dá o apoio necessário. JB
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O ataque ao distrito de Eráti 
concretamente na locali-
dade de Cutua ocorreu a 2 

de Setembro e em menos de uma se-
mana, o mesmo aconteceu no distrito 
de Memba, facto que levou um total 
de 4.869 famílias, o que corresponde 
a 25.900 pessoas a saírem das suas zo-
nas de origem para procurar refúgio 
nas vilas sede e regiões circunvizinhas.  
No distrito de Eráti, até então existem 
mais de 8 mil famílias corresponden-
do a um pouco mais de 47 pessoas em 
situação de deslocados. Desse núme-
ro cerca de 66 por cento são crianças 
e adolescentes. Segundo a Chefe do 
Posto Administrativo de Namapa-se-
de, Célia Antonio, nas primeiras se-
manas que o seu posto começou a re-
ceber as vitimas, em particular as que 
fugiam dos ataques de Cutua e Mem-
ba, não foi possível garantir comida e 
nem dormida.

“Foi muito triste ver mulheres grá-
vidas, menores com os pés inchados 
por causa das distâncias percorridas a 
pé que são em média 60 quilómetros”, 
contou aquela responsável. “Estamos 
a dizer que é uma situação que come-
çou a 2 de Setembro e até hoje não 
tivemos apoio. O que que esperamos 
para aquelas pessoas, aqueles jovens, 
raparigas, mulheres solteiras?”, acres-
centou. 

Falta de água e saneamento
Anselmo Namahura, ponto focal 

dos deslocados no distrito de Eráti, deu 
a conhecer que com a entrada massi-
va dos deslocados internos no posto 

administrativo sede e algumas comu-
nidades circunvizinhas, houve registo 
de necessidades em várias áreas como 
a de educação, saúde, infraestruturas, 
assim como actividades económicas 
onde julga-se que havendo a capacida-
de, seria possível responder de forma 
muito básica as necessidades dos des-
locados.

“Na componente de infra-estru-
turas notamos que era necessário au-
mentar o número de furos de água, 
visto que o distrito por si tinha um 
número de fontes que abastecia à po-
pulação, mas com a entrada massiva 
de deslocados, não estamos a respon-
der cabalmente a procura pela água”, 
disse. “Precisamos acrescentar mais 
15 furos. Demos um grito de socorro 
à UNICEF e tivemos uma promessa 
positiva. Também, do levantamento 
que fizemos, chegamos a conclusão 
de que precisamos de construir mais 
sanitários em bairros com mais aglo-
merados de deslocados”, acrescentou 
a fonte. Ainda segundo Namahura, há 
igualmente a necessidade de se obter 
tendas para o atendimento do pessoal 
na área da saúde, visto que durante a 
sua actuação, os insurgentes destruí-
ram um centro de saúde.

Já no distrito de Memba, a pon-
to focal Benedita Ricardo disse que o 
ataque de Chipene criou pânico na re-
gião, o que ocasionou a paralisação de 
muitas actividades, sobretudo o Cen-
tro de Saúde que está a funcionar de 
forma muito limitada, precisando-se 
de muito apoio para se voltar a nor-
malidade. Na área da educação, qua-
se todas escolas estavam paralisadas e 
das 144 existentes, só 100 é que volta-
ram a funcionar sendo que as outras 
estão fechadas.

“Tivemos a destruição total da EP1 

de Canhunha e precisamos de algum 
apoio para alavancarmos esta escola. 
Pedimos também o acréscimo de fu-
ros de água porque o número de agre-
gados está a subir na vila sede. Além 
disso é necessário abrigo porque nas 
famílias acolhedoras onde os deslo-
cados estão, precisa-se de privacida-
de. Mesmo quando estiverem a voltar 
para as suas zonas de origem, eles vão 
precisar de abrigo e insumos agrícolas 
porque o que tinham deixado nas suas 
casas foi queimado pelos terroristas 
ou roubado por oportunistas”, disse.

A secretária permanente do distri-
to de Memba, Rosalina Amisse, disse 
que para além dos apoios em produ-
tos, os deslocados precisam de sensibi-
lização, sobretudo para os jovens por-
que segundo ela, a maior parte deste 
grupo é vulnerável e facilmente pode 
aderir à causa dos insurgentes. “Por 
isso pedimos para que venham ao nos-
so distrito para dar palestras de sensi-
bilização aos nossos jovens para de-
sencorajá-los a aceitar os aliciamentos 
dos terroristas. Estou a pedir também 

para arranjarem formas de entretê-los 
porque até 18 horas já estão a dormir 
por falta de diversão e quando aparece 
alguém com promessas, eles aceitam 
facilmente” disse Amisse.

INGD promete apoio alimentar 
Durante a Conferência de Coorde-

nação das Organizações da Socieda-
de Civil para a Resposta Humanitária 
aos deslocados de Eráti e Memba, que 
decorreu na quinta-feira na cidade de 
Nampula, o representante do Instituto 
Nacional de Gestão de Riscos e De-
sastres (INGD) Timóteo Viagem, deu 
a conhecer que como acção de respos-
ta, no último sábado 30 de Setembro, 
iria se iniciar com o processo de assis-
tência às famílias com kits alimentares 
e não alimentares.“Esta é a resposta 
coo rdenada entre o INGD e as agên-
cias de resposta humanitária como é o 
caso ao PMA, ACNUR e OIM. Para 
além de alimentos que são arroz, fei-
jão, óleo e outros, incluímos lonas, es-
teiras, cobertores e igualmente está em 
curso o aprimoramento das listas dos 
deslocados para passos subsequentes 
porque os números estão em constan-
te actuização”, disse Viagem.

A fonte fez saber ainda que com o 
trabalho realizado, primeiramente, a 
instituição e parceiros se deslocaram 
aos locais para aferir a situação real e 
na altura deu-se apoio em 700 litros 
de combustível para movimentar as 
pessoas de um ponto para o outro so-
bretudo de Nacala Porto e Nacala-A-
-Velha, para as suas zonas de origem, 
estando ainda a faltar a mesma quan-
tidade para a continuação da acção. 

“Fico feliz com a resposta do 
INGD em começar os apoios, mas na 
verdade o que queremos dizer aqui é 
que precisamos de reforçar ainda o 
apoio com o pouco que cada um tiver 
para podermos aliviar um pouco as di-
ficuldades que aqueles nossos irmãos 
estão a passar, disse a administradora 
de Namapa.  

Mais de 4 mil descolados do terrorismo vivem 
condenados ao deus-dará em Nampula
Perto de cinco mil famílias 
em situação de deslocados 
devido aos ataques terroristas 
registados nos primeiros 
dias de Setembro em alguns 
postos administrativos 
dos distritos de Eráti e 
Memba e que se encontram 
na sua maioria nas vilas 
sede dos dois distritos, 
estão a viver um calvário, 
caracterizado pela falta de 
quase tudo. Até o dia 30 
do mês passado, as vitimas 
ainda não tinham recebido 
qualquer apoio, fazendo 
com que deambulem de casa 
em casa, principalmente 
nas secretárias dos postos 
administrativos suplicando 
por um prato de comida.

Condenados ao deus-dará

ANTÓNIO CINTURA
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Sociedade Civil clama pela revisão da nova 
proposta de Lei das ONGs

Segundo apurou NGANI, ao 
todo foram mais de cinquenta 
organizações sem fins lucrati-

vos que se reuniram para dizer não a 
aprovação do instrumento, pois enten-
dem que o processo que culminou com 
a sua elaboração foi excludente e foram 
mais longe ao afirmar que caso o ins-
trumento não seja revisto, poderão sair 
às ruas para se manifestar contra.

Para o Director executivo da Pla-
taforma de Apoio à Sociedade Civil 
(PLASOC) em Manica, Danilo Mai-
rosse que falava no decurso da reunião 

BENEDITO COBRISSUA

Quatro Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) 
defensores do acesso a terra 
em Niassa e Nampula, 
designadamente, o Centro Terra 
Viva (CTV), o Observatório do 
Meio Rural (OMR), o Centro de 
Formação Jurídica e Judiciária 
(CFJJ) e o Centro de Estudos e 
Capacitação da Sociedade Civil 
(CESC), mostram-se contra a 
secundarização das comunidades 
no processo de diálogo para este 
bem comum.

de auscultação pública sobre a proposta 
de lei das organizações sem fins lucra-
tivos, é urgente a alteração da lei, por 
parte de quem de direito, sob o risco de 
se beliscar a democracia em Moçambi-
que.

“Estamos com medo deste tipo de 
pensamento que os governantes estão 
a colocar em prática. Queremos apelar 
ao presidente Filipe Jacinto Nyusi, ele 
que é o representante máximo do Esta-
do em Moçambique, a Assembleia da 
República, para não avançar com a lei 
como está. É preciso auscultar as orga-
nizações da sociedade civil e se calhar 
encontrarmos melhores soluções para 
poder melhorar as próprias condições 
das organizações da sociedade civil”, 
disse, frisando que “uma lei não pode 
ser injusta. A lei é feita para o bem das 
pessoas. Como é que o governo vai tra-
zer lei para poder nos prejudicar?”, in-
dagou Mairosse.

Questionado sobre a questão de 
transparência na prestação de contas 
por parte das ONGs, o também activista 
disse que as organizações prestam con-
tas aos que dão dinheiro. Em relação 
às ONGs internacionais, disse que elas 
prestam contas ao Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros. “Prestamos contas 
também aos nossos beneficiários que 

representam o povo. Nós temos reuni-
do com eles em cada temática, em cada 
programa, existem pessoas também lá 
que nós prestamos contas ao nível das 
comunidades”, disse Mairosse. “Não 
estamos com medo de prestar contas, 
o problema é que o que esta Lei vai be-
liscar o funcionamento normal das or-
ganizações da sociedade civil em Mo-
çambique”, acrescentou

Por seu turno, Alvia Guilamba, 
da ordem dos advogados de Moçam-
bique (OAM) e docente de direito na 
Escola Superior de Jornalismo (ESJ), 
unidade académica de Manica, refe-
riu que a ideia do executivo não passa 
de uma tentativa de calar aos que não 
têm voz. Segundo ela, urge reactivar o 
debate com o envolvimento de vários 
actores sociais, visando acomodar as 
inquietações dos demais. “Penso que 
tem que haver se calhar, uma comuni-
cação entre o governo e a sociedade ci-
vil, porque o governo se existe, é graças 
a sociedade civil, portanto tem que ser 
criado um mecanismo de diálogo per-
manente, para atingir na verdade o que 
terá originado a criação desta lei, que é 
o combate ao terrorismo, combate ao 
branqueamento de capitais”, augura.

Neste contexto, as organizações da 
sociedade civil, não descartam a hipó-

tese de avançar com o processo de liti-
gação assim como do direito a mani-
festação, caso os seus resultados não 
sejam alcançados, a partir dos encon-
tros de advocacia e negociação.

Recorde-se que recentemente, o go-
verno moçambicano reunido em mais 
uma sessão do conselho de ministros 
anunciou a pretensão de submeter ao 
parlamento a revisão da lei que regu-
lamenta o funcionamento das organi-
zações da sociedade civil, o que não 
é visto com bons olhos pelos visados, 
pois com a revogação da referida lei, 
as também conhecidas como organiza-
ções sem fins lucrativos serão obrigadas 
a fazer prestação de relatórios das ativi-
dades e contas, sendo que em caso do 
incumprimento culminará com o seu 
encerramento.

A reflexão que teve a duração de um 
dia, contou com o financiamento da 
JOINT em parceria com o MISA-Mo-
çambique, sigla em inglês do Instituto 
de Comunicação Social para a África 
Austral e insere se numa série de aus-
cultações visando a produção de uma 
proposta de emenda a ser submetida ao 
governo em torno da controversa pro-
posta de lei que regula a criação, orga-
nização e funcionamento das organiza-
ções sem fins lucrativos.

“Bons Amigos” pretende resgatar unidade 
nacional posta em causa pelo terrorismo

Criada em 2015 com objecti-
vo de ajudar as pessoas des-
favorecidas principalmente 

crianças órfãs, Associação Bons Ami-
gos, está empenhada nos últimos dias, 
através de mensagens de sensibilização 
aos jovens para não aderirem a movi-
mentos dos grupos terroristas que vem 
semeando terror e luto um pouco por 
toda a região norte do país.

Segundo o presidente da agremia-
ção Aristides Mamba, esta iniciativa 
surge na sequência da existência de 
jovens que movidos por promessas de 
emprego, filiam-se aos terroristas colo-
cando em causa a integridade territo-
rial.

“Um dos nossos objectivos passa 
por unir jovens para o bem coletivo. O 
que não queremos é o divisionismo. A 
juventude não quer guerra. Gostaria de 
aproveitar o NGANI para apelar aos 
jovens para não seguirem esses movi-
mentos, porque no final de tudo saire-
mos a perder. Eles (terroristas) preten-
dem destruir a nossa terra”, frisou.

Apesar das dificuldades que os jo-
vens enfrentam nos últimos tempos re-
lativa a falta de emprego, Mamba diz 
que esta camada social deve se reinven-
tar, optando pelo empreendedorismo.

“Os jovens devem procurar formas 
para suprir a falta de emprego. E uma 
delas é a criação de projectos de gera-
ção de renda. A juventude tem de abra-
çar o comércio para ganhar dinheiro. 
O Bill Gates é um dos bilionários da 
actualidade, mas iniciou praticando o 
comércio. Temos que eliminar espírito 
de preguiça e vergonha”, referiu.

A fonte explicou que o grupo conta 
actualmente com 70 membros maiori-
tariamente jovens e está representado 
em todas capitais provinciais. Para além 
deste movimento, segundo Mamba, a 
Associação Bons Amigos pretende de-
sencadear uma operação de recolha de 
donativos para ajudar as famílias víti-
mas do terrorismo que se encontram 
no centro de acolhimento de Corane, 
no distrito de Meconta, zona intermé-
dia da província de Nampula. “De-

correm neste momento, contribuições 
para ajudarmos as famílias vítimas do 
terrorismo que se encontram em Cora-
ne. Queremos comprar materiais didá-
ticos para que as crianças continuem a 
estudar, porque o nosso futuro depen-
de delas”, sublinhou.

O gesto similar, de acordo com o 
nosso interlocutor, ocorreu num passa-
do recente, onde o grupo apoiou através 
de materiais didáticos e demais produ-

tos não perecíveis, para além de almo-
ço de confraternização às crianças ór-
fãs do centro Betel que se localiza no 
bairro de Natikiri arredores da cidade 
de Nampula. “Queremos exortar a ca-
mada juvenil a abraçar a nossa causa, 
contribuindo o pouco que tem para 
juntos ajudar os nossos cocidadãos as-
solados pela insurgência”, instou.

AGOSTINHO MIGUEL
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OPINIÃO

Estamos nas vésperas da ce-
lebração dos trinta anos da 
assinatura dos Acordos Ge-

rais de Paz (AGP) de 4 de Outubro de 
1992, em Roma, entre o Governo de 
Moçambique, representado pelo então 
Presidente da República, Joaquim Chis-
sano e o antigo presidente da Renamo 
Afonso Dhlakama, que ditou o fim de 
uma guerra civil que durou dezasseis 
anos (1976-1992), cujas consequências 
na dimensão socioeconómica foram 
imensuráveis para o país. 

Os Acordos de Paz assinados em 
Roma, para além do cessar-fogo ime-
diato entre as partes do conflito, tinham 
como a finalidade suprema, permitir 
a existência dos elementos fundamen-
tais para a reconciliação nacional en-
tre os moçambicanos, permitir o es-
tabelecimento da paz, curar, preparar 
novos relacionamentos que permitis-
sem a existência de todo um conjunto 
de elementos para uma reconciliação 
nacional.

Entretanto, passados 30 anos, im-
porta ter um pequeno momento de re-
flexão sobre a situação do país e em 
que níveis o barómetro da paz coloca 
Moçambique. Iniciando com os dados 
positivos, destacamos que embora se 
tenha registado alguns avanços impor-
tantes e significativos, em resultado da 
assinatura do AGP, como a Constitui-
ção Multipartidária (que permitiu a 
criação dos partidos políticos, da aber-
tura do espaço cívico, das liberdades 
individuais, do direito de expressão e 
opinião, entre outros direitos civis e 
políticos), a liberalização da economia 
e do investimento directo estrangeiro. 

Recorde-se ainda que a partir de 
1992, para além da criação dos partidos 
políticos, implementou-se o primeiro 

processo do Desarmamento, Desmili-
tarização e Reintegração (DDR) dos 
homens da Renamo na sociedade e nas 
recentes criadas Forças Armadas de De-
fesa de Moçambique (FADM); reali-
zou-se as eleições (com fortes indícios 
de fraudes) em tempo previsto, sendo 
que o último ciclo eleitoral teve lugar 
em 2018 e 2019; durante esse período, 
o país esteve sob uma situação de uma 
relativa paz. E os elementos supraci-
tados, podem ser considerados como 
os marcos dos avanços durante os 30 
anos do AGP.

A paz instalada depois de 1992, foi 
considerada como uma paz negativa, 
aquela que por um lado, se manifes-
ta pela ausência da violência directa, 
mas por outro, pela presença de uma 
violência estrutural, que se manifesta 
através de todo um conjunto de práti-
cas e acções que visam excluir e privar 
os outros das oportunidades económi-
cas e sociais do país, em virtude do 
seu grupo partidário. O sentimento de 
privação relativa foi, em grande medi-
da sentido pelos membros do partido 
Renamo, que por não pertencerem ao 
partido que governa o país (Frelimo), 
as hipóteses de se beneficiar (de forma 
igualitária) com os demais membros da 
sociedade eram reduzidas.

Foi nesse contexto que, com a reto-
ma das hostilidades militares na região 
Centro do país, no leque das negocia-
ções de paz, as reivindicações da Rena-
mo estavam em volta da inclusão dos 
seus membros no aparelho do Estado, 
para que lhes permita se beneficiarem 
(tal como a Frelimo) das benesses do 
Estado.  Fora do debate partidário, com 
o AGP, era expectável que os indica-
dores sociais e económicos do país ti-
vessem melhorias significativas, para 

permitir que a sociedade moçambica-
na possa ter os melhores indicadores 
em termos de redução da pobreza, al-
fabetização, saúde, esperança de vida, 
emprego, segurança social e acesso aos 
serviços públicos de qualidade, que são 
pertinentes para a melhoria dos níveis 
de paz. Contudo, ao contrário do dis-
curso sobre a paz das suas excelências 
que governam o país, a realidade não 
engana, nos últimos anos, o país teve 
mais retrocessos que avanços. O Índice 
de Paz Global (Global Peace Index) de 
2022, aponta que Moçambique ocupa 
a posição 103, e a tendência é da de-
terioração da paz, o que significa que 
temos um deficit de Paz Positiva.

O deficit da paz positiva, registou-se 
pelos índices crescentes de violência a 
todos os níveis, a destacar os ataques 
militares na região centro do país e re-
centemente os ataques terroristas na 
região norte, iniciados em Outubro de 
2017 até o presente momento, na pro-
víncia de Cabo Delgado, e que já se 
expandiram para as províncias de Nias-
sa e Nampula. E questionando alguns 
cidadãos anónimos sobre a paz e os 
30 anos do AGP, tivemos as seguintes 
respostas “Que paz? Nossos irmão a 
morrerem lá” (Dulce, cidadã moçambi-
cana). A segunda inquirida, respondeu 
nos seguintes termos “Temos paz nós 
aqui?” Se houvesse paz não estaríamos 
a sofrer em Cabo Delgado ou Nampula. 
É triste o que os outros estão a viver, a 
situação de guerra é constrangedora” 
(Mira, cidadã moçambicana).

As colocações das inquiridas, de-
monstram que o terrorismo na região 
norte do país veio para agravar as con-
dições de vida no país, em termos de 
segurança e consequentemente da paz. 
E não há condições para que se afirme 

que Moçambique está em paz; alias, os 
dados do Índice de Paz Global, já são 
uma evidência inquestionável. Uma paz 
positiva, só é possível num contexto de 
assinalável desenvolvimento económico, 
inclusivo e que garanta a participação 
de todos e todas forças vivas da socie-
dade, sem a exclusão de alguns, devido 
as suas preferências partidárias. Contu-
do, a partir do ano 2000 Moçambique 
registou um crescimento económico 
(que não deve ser confundido com de-
senvolvimento económico) assinalável, 
mas que os níveis de desenvolvimento 
e inclusão, não se estenderam a todos 
os segmentos da sociedade.

É nesse contexto que as desigualda-
des sociais no país tendem a crescer, o 
fosso entre ricos e pobres aumenta e 
com a pandemia da COVID-19, estes 
dados só vieram a se agravar. Voltan-
do a citar o Índice de Paz Global, en-
tre 2009 e 2019, Moçambique esteve 
entre as dez maiores deteriorações no 
ranking global da paz.

Como a concluir, voltando ao espí-
rito e objectivos do AGP, podemos di-
zer que fracassou em parte pelo facto 
de, o país não ter conseguido criar um 
clima para o reconciliação e restaurar 
o relacionamento entre os principais 
beligerantes (Frelimo e Renamo), mas 
ainda mais grave, por não ter consegui-
do criar condições para que a dimensão 
da construção da paz em Moçambique, 
seja supra-partidária e acima dos inte-
resses dos partidos políticos. 

É por essa e outras razões que ar-
gumentamos que, no processo da cons-
trução da paz, tivemos mais recuos que 
avanços, e diferente do discurso dos go-
vernante, a ser feito amanhã, 4 de Ou-
tubro, a realidade não engana; Moçam-
bique não esta em paz.
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      Jaime Newton Z. Gode

 Trinta anos da assinatura dos Acordos de Paz: 

O país registou mais recuos do que avanços

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
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Efectivamente, assim é!
Todas as 4ª Feiras, 

por volta das 22 horas, 
o Programa QUARTO PODER — 
um projecto recentemente criado 
em boa hora e transmitido pela 
TV SUCESSO, através dos seus 
Estúdios, em Maputo — é um 
Espaço que tem ganho, gradual-
mente, alguma (relativa e meri-
tória) audiência e interesse, por 
parte  do Público. Há que reco-
nhecê-lo.

Trata-se de um Programa razoa-
velmente estruturado e dedicado 
à Classe dos Jornalistas Profis-
sionais, ligados às mais diversas 
áreas de Comunicação Social, de-
signadamente, das Televisões, das 
Rádios, dos Jornais e das Revis-
tas existente em Moçambique, de 
Norte a Sul do País.

O seu Apresentador — um jovem 
“verde” e inexperiente nestas an-
danças, de nome Romeu Carlos 
—, não é, quanto a nós, nem de 
perto nem de longe — a melhor 
aposta de escolha por parte  da 
Direcção de Informação da TV 
SUCESSO —, ao ter convidado 
alguém dos Serviços Redactoriais 
sem possuir as condições míni-
mas de experiência e “tarquejo” 
profissional exigidas.

A Direcção de Informação e 
de Programas, ao ter delegado a 
responsabilidade no jovem Romeu 
Carlos  a assumir tais funções, para 
apresentar um Programa desta na-
tureza e envergadura, é, no míni-
mo, caricato e irresponsável. Por 
quê? Adiantamos, desde já, que 

nada nos move contra Romeu 
Carlos em termos pessoais, até 
porque nos parece ser um Co-
lega simpático e merecedor de 
ser ajudado e encaminhado. Mas 
devagar e com contra-peso e me-
dida. E não da forma como foi, 
isto é, “atirado” para «os cornos 
do touro» como se de um For-
cado se tratasse... Um Programa 
destes não é bem uma Corrida 
de Touros à espanhola, conve-
nhamos.

Por outro lado, Romeu Carlos 
— verdade seja dita — não deve 
ter percebido, ainda, o género de 
Programa que está a apresentar. 
É notória a sua falta de experiên-
cia profissional, de postura e se-
riedade. Pronuncia erradamente 
algumas palavras, interrompe, 
com frequência os convidados 
de Painel, quando estes estão a 
esplanar as suas opiniões; a sua 
dicção não é a melhor, é um “fan-
farrão alegre” e ri às gargalhadas 
como se estivesse a apresentar o 
Programa do «Levanta-te e Ri», 
transmitido pela SIC portugue-
sa, no Passado...

QUARTO PODER é um Pro-
grama que merece/merecia ser 
mais respeitado e dignificado, por 
parte de todos os seus interve-
nientes e isso não tem acontecido. 
O Painel é representado por três 
profissionais com provas dadas 
e um “fraquinho”, no meio da 
área da Imprensa Moçambicana, 
com particular destaque para Ale-
xandre Chiúre, um profissional 
de créditos bem firmados e que 

conhecemos desde a Década dos 
Anos 90. Reginaldo Tchambule, 
João Chamusse e Rui Carvalho 
são os três restantes Colegas que 
compõem o leque do Painel de 
QUARTO PODER. 

Exceptuando Rui de Carvalho 
— o “tal” (?) jornalista “fraqui-
nho” que referimos acima — «já 
foi à vida», por iniciativa própria, 
pois tratava-se de um “aprendiz” 
medíocre. Pelo facto, somos de 
opinião que não se perdeu nada, 
por conseguinte, com a sua saída 
voluntária. Aliás, o leque do actual 
Painel ficou (agora) mais valori-
zado com a presença dos três jor-
nalistas de qualidade reconhecida 
e que já fizeram parte das duas 
últimas edições apresentadas. 

Sem pretendermos ser injus-
tos e valorizar uns em detrimento 
de outros, a verdade é que cada 
um é como cada qual, e deve ser 
AVALIADO, considerado e re-
conhecido pelas suas aptidões 
profissionais e não por simpatias, 
cunhas ou “palmadinhas nas cos-
tas” como vem sendo hábito no 
Jornalismo Moçambicano, desde 
2000, a esta parte. Ou seja: não 
há Órgão de Informação nenhum 
que se preze, que posso dizer, com 
segurança, que não tem/tenha nos 
seus Quadros Redactorias, um ou 
outro “protegido”, quando sa-
bemos que existem VALORES 
entre nós desempregados e à es-
pera de uma oportunidade...

E não podemos deixar de re-
ferir, também, e aqui chegados, 
uma “outra” pseudo-Apresentadora 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

“ao serviço” da TV-SUCESSO, 
de nome Maira Santos, provavel-
mente o «cúmulo da ridiculari-
zação em pessoa», convencida 
que “conquista” Audiências com 
os seus questionários inoportu-
nos e nojentos... Haja Educação 
e Bom Senso! Há que seleccionar 
os Apresentadores e prepará-los 
com rigor e postura. Porque há 
limites para a pouca vergonha e 
palavreado ordinário, Senhores...

Para concluir, esperamos que 
a actual Direcção de Informação 
e de Programas da TV SUCES-
SO, venha a efectuar as devidas 
alterações que achar convenien-
tes realizar, a vários níveis, em-
bora sem prejudicar quem quer 
que seja.

Pensamos que o importante é 
valorizar e engrandecer a Clas-
se dos Jornalistas Profissionais 
Moçambicanos, em termos de 
representatividade e Mérito. E 
que o Sindicato dos Jornalistas 
Moçambicanos tenha em aten-
ção «quem é quem» nas candi-
daturas a apresentar, para Sócio 
e Membro, antes de serem atri-
buidos os títulos definitivos da 
Carteira Profissional individual, 
a quem quer que seja. Numa pa-
lavra: credível e de acordo com 
a actividade já exercida anterior-
menete (ou não!) e, consequen-
temente, avaliada a experiência 
profissional individual registada 
de cada Candidato.  

E COM AS PESSOAS CER-
TAS, NOS LUGARES CERTOS, 
MERECIDAMENTE

NGANI -   Segunda-feira, 06 de Outubro de 2022                                                                                                                                                              P.06

Quarto Poder: Um programa de 
Televisão «Morno» e moderado  

por um “Fanfarrão”...
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Portugal quer militares cabo-verdianos na 
missão da UE em Cabo Delgado

“Discutimos a possibilidade 
de participação conjunta em mis-
sões de paz das Nações Unidas, 
em Maio, em Cabo Verde, na reu-
nião dos ministros da Defesa da 
Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa [CPLP], decidimos ser 
importante consagrar essa célula, 
fazendo iniciativas de capacitação 
e formação para estarmos prepara-
dos para essa participação”, afir-
mou Helena Carreiras, ministra da 
defesa portuguesa. “Portugal rea-
firmou a vontade de ter militares 
cabo-verdianos na missão da União 
Europeia em Moçambique”, acres-
centou a governante. 

A ministra da Defesa Nacional 
portuguesa falava no final do en-
contro com a ministra de Estado, 
da Defesa Nacional e da Coesão 
Territorial de Cabo Verde, Jani-

ne Lélis, no forte de São Julião da 
Barra, Oeiras, no qual participou 
também, por videoconferência, o 
ministro da Defesa de Luxemburgo.

A se efectivar, este seria o ter-
ceiro país africano fora da SADC, 
excluindo a (União Europeia) a en-
trar para o conflito de Cabo Del-
gado, depois do Ruanda (que entra 
através da França) e Uganda (que 
tem relações históricas com o par-
tido no poder, e dá apoio aos vete-
ranos denominados “força local” 
em Cabo Delgado.

A missão de formação da UE em 
Moçambique vai durar dois anos e 
apoia o treino de 1.100 militares de 
11 unidades de reação rápida das 
Forças Armadas de Defesa de Mo-
çambique (comandos preparados no 
Chimoio e fuzileiros na Katembe, 
além de controladores aeronáuticos) 
e é levada a cabo por 119 membros 
de 12 países da UE.

Portugal assume o comando da 
missão e é o país com o maior con-
tingente, actualmente de 68 militares 
dos três ramos das Forças Arma-
das e Guarda Nacional Republica-
na. Os custos comuns da acção de 
formação, cobertos pelo Mecanis-
mo Europeu de Apoio à Paz, estão 
avaliados em 15 milhões de euros 
para o período de dois anos.

Armas letais para Moçambique 
Tudo indica que a UE cederá 

aos desejos dos apoiantes de Fili-
pe Nyusi, que propalam a necessi-
dade de o bloco apoiar o país com 
material letal para o combate ao 
terrorismo em Cabo Delgado. A 
presidente da comissão para defe-
sa e segurança da da UE, admitiu 
a possibilidade de o bloco entregar 
armas letais ao país. Falando no 
final de uma visita de sete eurode-
putados ao país, a dirigente avan-
çou que o assunto será discutido 
pela organização.

“Vamos discutir o assunto de en-
trega de armas em Bruxelas (sede 
da UE), mas era importante para 
mim ouvir o pedido das autorida-
des moçambicanas de armas letais. 
É um pedido que temos de consi-
derar, pelo menos para efeito de 
treinos”, disse.

A se concretizar é uma vitória 
para os apoiantes de Filipe Nyusi, 
que nos últimos dias inundam os 
espaços públicos referindo que a 
UE deve, tal como o faz na Ucrânia 
(país invadido pela Rússia), apoiar 
o país com armas letais, pois o oci-
dente está a combater o mal do ter-
rorismo em toda parte, e não o faz 
sem armas letais.

Animais selvagens matam terro-
ristas no país

Leões e cobras selvagens mata-
ram vários combatentes terroristas 
na província de Cabo Delgado, de 

acordo com a mais alta patente da 
polícia moçambicana. Bernardino 
Rafael, Comandante-Geral da Polí-
cia, que lava numa visita ao distrito 
de Quissanga, em Cabo Delgado. 
O comandante disse aos aldeões 
que os animais selvagens contribuí-
ram para o número de mortos dos 
combatentes jihadistas, conhecidos 
localmente como Al-Shabab.

“Alguns deles morreram atingi-
dos por balas das nossas forças e 
outros devido a ataques de animais 
como cobras, búfalos, leões e até 
crocodilos”, disse Bernardino Ra-
fael.

Dezasseis insurgentes foram re-
centemente mortos e enterrados no 
distrito de Quissanga. Os terroris-
tas usam habitualmente as flores-
tas da região como cobertura, que 
ainda tem grandes populações de 
elefantes, leões e leopardos, apesar 
da caça furtiva e da invasão huma-
na.

No ano passado, a ONU divul-
gou um relatório dando conta que 
os terroristas estavam a recrutar e 
“doutrinanar” crianças para lutar 
em Moçambique. O porta-voz do 
UNICEF, James Elder, disse que 
foram vistas imagens “aparentemen-
te mostrando crianças sequestradas 
de apenas cinco anos, empunhan-
do armas e sendo doutrinadas para 
lutar”.

A província de Cabo Delgado é 
rica em gás natural, mas aterrorizada 
desde 2017 por violência armada, 
sendo alguns ataques reclamados 
pelo grupo extremista Estado Is-
lâmico.

A insurgência levou a uma res-
posta militar desde há um ano por 
forças do Ruanda e da Comunida-
de de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), libertando dis-
tritos junto aos projectos de gás, 
mas levando a uma nova onda de 
ataques noutras áreas, mais perto 
de Pemba, capital provincial, e na 
província vizinha de Nampula.

Há cerca de 800 mil deslocados 
internos devido ao conflito, de acor-
do com a Organização Internacio-
nal das Migrações (OIM), e cerca 
de 4.000 mortes, segundo o proje-
to de registo de conflitos ACLED.

A ministra da Defesa 
Nacional de Portugal disse 
ter debatido com a sua 
homóloga de Cabo Verde a 
possibilidade de militares 
cabo-verdianos participarem 
na força conjunta da 
União Europeia (UE) em 
Moçambique no combate ao 
terrorismo na província de 
Cabo Delgado.

MANGAVA DOS SANTOS

Militares Cabo-verdianos



ANTÓNIO CINTURA

O Presidente do Partido Acção 
do Movimento Unido 
para a Salvação Integral 

(AMUSI) Mário Albino, disse recen-
temente que a Constituição da Repú-
blica, não é um estatuto do partido 
no poder, a Frelimo, mas sim, uma 
lei que rege uma nação, daí que a sua 
revisão não pode ser decidida numa 
reunião partidária.

O político falava na sequência de 
na última reunião do seu Comité Cen-
tral, o partido no poder ter se pro-
nunciado sobre uma possível revisão 
da chamada Lei-Mãe, depois de na 
penúltima reunião do mesmo órgão, 
ter sido colocada a necessidade de 
reflexão sobre o assunto. O AMUSI 
disse estar preocupado com a forma 
como a democracia é gerida no país.

“A revisão da Constituição da 
República de Moçambique não pode 
ser determinada por um partido, mas 
sim pela soberania do país, sendo a 
Assembleia da República o centro 
das discussões, seguidas de debates a 
partir da base que são os distritos até 
as localidades. Com estes pronuncia-

mentos, está claro que a Frelimo quer 
acabar com a democracia no país. Se 
alguém pensa em mudar a Lei-Mãe 
para enquadrar o terceiro mandato e 
outros elementos, estamos a enterrar 
esta democracia que custou muito san-
gue e dinheiro aos moçambicanos”, 
disse Albino. Segundo a fonte, nalgum 
momento acompanhou-se debates que 
defendem a falta de condições para a 
realização das eleições distritais. Sobre 
o assunto, o presidente do AMUSI diz 

que é um processo que igualmente deve 
começar com debates na Assembleia 
da República, faz-se o anteprojeto da 
revisão e depois debates provinciais 
e distritais, o que gasta mais dinheiro 
do que se pensa. 

“Não devemos enganar o povo 
dizendo que não há condições de 
realização de eleições distritais, mas 
há para a revisão da Constituição da 
República”, disse Albino. “A Frelimo 

deve respeitar a democracia e o povo 
moçambicano, porque há espaço sim 
para a eleição distrital. O país tem 
capacidade para sustentar, nós temos 
recursos de vária ordem, estamos a 
falar do petróleo, gás, recursos mari-
nhos e florestais, muita riqueza para 
sustentar a existência de mais estru-
turas do nosso aparelho de Estado 
e honrarmos aquilo que se chama o 
processo de inclusão, principalmente a 
descentralização do país” acrescentou.

Num outro desenvolvimento, Mário 
Albino disse ser extemporâneo a não 
nomeação do Director Geral do Secre-
tariado Técnico da Administração 
Eleitoral (STAE), na medida em que 
segundo ele, esta figura estaria agora a 
fazer despachos de documentos, mas 
o processo eleitoral encontra-se esta-
cionado porque a sua nomeação deve 
obedecer a vontade de A ou B. 

“Então até quando nós como país 
vamos crescer e valorizar os jovens 
que hoje não têm futuro e contam 
com as eleições para ver se as coisas 
mudam? Quando alguém coloca a sua 
vontade a frente da soberania de um 
povo, estamos a ferir os direitos do 
mesmo”, disse.
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Constituição da República não é estatuto 
da Frelimo

Uma menor portadora de 
deficiência física bene-
ficiou, há dias, de uma 

cadeira de rodas, material escolar, 
produtos alimentares e de higiene, 
providenciados pelo Instituto Nacio-
nal de Acção Social (INAS), dele-
gação de Chimoio, em Manica.

De nome Olívia, a menor de 11 
anos de idade e residente no bairro 
25 de Junho, na periferia da capi-
tal provincial de Manica, que para 
se locomover de casa para escola 
e vice-versa, num percurso de 300 
metros, dependia de terceiros, como 
a avó, a mãe ou até pessoas de boa 
vontade.

A menina frequenta a primeira 
classe na escola primária do pri-
meiro e segundo grau (EP1 e EP2) 
Josina Machel e enfrentava enormes 
desafios, na hora do recreio, para 

Assembleia Municipal de Chimoio chumba proposta 
de aumento de tarifas de transportes 

brincar com os seus amiguinhos, por 
conta de problemas de locomoção. 
O calvário por que passava a pode 
estar minimizado com a entrega de 
uma cadeira de rodas pelo INAS. 
Na circunstância, a avó da pequena, 
visivelmente emocionada, agradeceu 
ao gesto e contou as dificuldades que 
a família passa, por conta da pobreza 
extrema que tem enfrentado. “O nosso 
dia-a-dia tem sido de sofrimento, eu 
juntamente com a minha filha recorro 
a pequenos biscates para o sustento 
da família incluindo a pequena Olí-
via. Não tenho marido, a minha filha 
idem. Tenho machamba, devido a 
minha idade, já não tenho a força 
suficiente para produzir comida em 
quantidade para alimentar esta famí-
lia”, desabafou a idosa. “Apenas con-
sigo produzir duas latas de milho por 
época agrária, comida insuficiente 

para suportar todo o ano, por isso 
que agradeço do fundo do coração 
ao Governo “, acrescentou.

Camila Salles, esposa do secretário 
de Estado em Manica, durante uma 
breve conversa que manteve com a 
pequena Olívia, encorajou a menor 
a seguir em frente com os estudos. 
“Estamos a entregar este material 
escolar com esta cadeira para que 
possa estudar e ter um futuro bri-
lhante e não se deixe abalar, não 
pense que porque és deficiente, não 
vais conseguir estudar. Estamos aqui 
para dar muita força e também atra-
vés de ti, para pedir que continues a 
incentivar outras crianças que estão 
inabilitadas por conta da deficiência 
física”, disse.

Elisa Salomão, líder comunitária 
do bairro 25 de Junho, igualmente 
não escondeu a sua satisfação por 

testemunhar mais uma família da 
sua zona de influência a ser bafe-
jada pelo apoio providenciado pelo 
Governo através do INAS. Por sua 
vez a delegada do Instituto Nacio-
nal de Acção Social em Chimoio, 
disse que a iniciativa se enquadra 
no âmbito das comemorações dos 
25 anos da instituição e a acção está 
sendo replicada nos outros sete dis-
tritos da sua jurisdição, nomeada-
mente: Gondola, Manica, Vandúzi, 
Macate, Sussundenga, Mossurize e 
Machaze.

“Este acto faz parte das activi-
dades planificadas no âmbito das 
celebrações dos 25 anos. Progra-
mamos para virmos dar meio de 
compensação e cesta básica à esta 
família e estas actividades ainda 
continuarão para este mês”, disse 
Esperança Nhamula.

Mário Albino

BENEDITO COBRISSUA



Verde, vai proporcionar, ao público 
amante da boa música, momentos de 
festa, de memória e de partilha do que 
de melhor se faz na actualidade. Já o 
Director de Relações Públicas do BCI, 
Heisler Castelo David, confessou ser 
“uma grande responsabilidade, para 
o BCI, ser parceiro e anfitrião desta 
iniciativa, a qual gera muita expectativa, 
sobretudo pelo facto de envolver, mais 
do que artistas, fazedores de opinião, 
ícones da sua geração”.

Com uma longa e rica carreira 
musical, os artistas vão brindar o 
público moçambicano com ritmos 
provenientes de Cabo-Verde, Jazz, 
Zouk, fusão e outros.  Recorde-se 
que Grace Évora e Beto Dias, com 

Foi lançado nesta quarta-feira 
(28), no Auditório do BCI 
em Maputo, o espectáculo 

musical intitulado ‘1ª Geração da Boa 
Música’, que junta renomados artistas 
cabo-verdianos e moçambicanos e que 
vai escalar as cidades de Maputo, Beira 
e Matola, nos dias 30 de Setembro, 
1 e 2 de Outubro, respectivamente. 
Trata-se dos músicos Grace Évora, 
Marízia do Rosário e Beto Dias de 
Cabo Verde, assim como Jimmy Dludlu 
e Swit, de Moçambique.

Como prometeram os protagonistas, 
na conferência de imprensa, a 1ª 
Geração da Boa Música, que surge no 
âmbito da promoção do intercâmbio 
cultural entre Moçambique e Cabo 

Moçambique acolhe ‘1ª Geração da 
Boa Música’

mais de trinta anos de carreira, ambos 
originários de Cabo-Verde, cresceram 
na Holanda, onde se radicaram e 
integraram nos anos 80, entre outros, o 
grupo Rabelados, para depois seguirem 
carreiras internacionais de sucesso na 
arena musical, nomeadamente nos 
PALOP.

Já o conceituado artista Jimmy 
Dlulu continua a sua vasta carreira, 
várias vezes premiada, seguindo o seu 
estilo de eleição o jazz e ritmos de 
fusão.   Este evento musical, que conta 
com o patrocínio do BCI, surge no 
âmbito da promoção do intercâmbio 
cultural entre Moçambique e Cabo 
Verde, assegurando momentos únicos 
de irmandade e cumplicidade artística.
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Artistas cabo-verdianos e moçambicanos unidos pelo espectáculo ‘1ª Geração da Boa Música’
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O armazém enche-se todos os 
Natais com mão de obra 
nómada para fazer face à 

sazonalidade do espírito natalício. A 
crise do “subprime”, a gentrificação, a 
fuga de capitais e o desmantelamento 
da indústria pesada. A América de 
hoje, mais distendida nos seus grandes 
espaços, esvaziada em êxodos para o 
litoral, cheia de estradas por percorrer. 

Em “Nomadland” encontramos 
Frances Macdorman que é Fern, 
que é nómada, que teve de sair da 
cidade de Empire, algures no Nevada, 
algures na América. A cidade, que 
agora é uma fantasmagoria, já foi 
um centro nevrálgico da produção 
de contraplacado. Um coração 
contraplacado. Um império de serrim 
dentro do império americano. Fern sai 
de Empire no seu furgão e percorre 
o Nevada. De emprego em emprego, 
numa América interior que é só gelo, 
só vento e só estepe. “Factotum”. 

O filme de Chloé Zhao entra país 
adentro, pela ruralidade tantas vezes 
esquecida por Hollywood. Zhao entra 
pelos planaltos desabitados, pelas 
montanhas refractárias à vida humana, 
pelas cidades que são menos cidade, 
menos urbanas e menos preocupadas 
com os problemas tardo-modernos. 
São paragens que já não garantem o 
sustento de quem as habita, onde o 
sonho americano pendurou ou perdeu 
as botas, onde tudo é tão velho como 
o pó deposto. Onde tudo é tão velho 
como o velho oeste. De certo modo, é 
como se o continente quisesse recuperar 
novamente as suas terras. Como se a 
paisagem levasse, tanto tempo depois, 
a melhor aos “cowboys”. Agora já não 

há nenhum horizonte de esperança 
para cavalgar em direcção ao pôr do 
sol, nenhuma caravana para assaltar e 
nenhum xerife para desafiar. Não há 
ninguém. O itinerário de Fern apresenta-
se como um “western” invertido, de 
pernas para o ar, a escorraçar o sonho 
da conquista. Aliás, as personagens que 
se vão sucedendo no filme de Zhao já 
não são colonos. São nómadas. Viajam 
de cidade em cidade, de emprego em 
emprego. Não se fixam em sítio algum, 
que o campismo selvagem é proibido. 
Têm carrinhas convertidas em águas-
furtadas com rodas. Não deixam rasto. 

Vão de cidade em cidade, de emprego 
em emprego e não deixam marca. Ficam 
apenas as montanhas na lonjura, o 
vento que não pára de soprar e as noites 
que são sempre frias para os forros de 
furgão. Um país de nómadas já não 
é um país. É uma qualquer Pangeia, 
um sítio de passagem, uma área de 
serviço.

Nesta área de serviço encontramos, 
no entanto, uma humanidade comum 
feita de encontros possíveis, de 
mínimos denominados a possibilitar 
o encontro. Em “Nomadland” as 
pessoas conversam, independentemente 

“NOMADLAND — Sobreviver na 
América”, de Chloé Zhao

Um filme a não perder

Um Filme a não perder
Cinema

das distâncias que os apartam, das 
origens incomuns e dos destinos sempre 
distintos. 

As pessoas são muito diferentes 
e falam. Conversam e entendem-se. 
Afinal, ainda existe uma humanidade 
comum que não é espartilhada pela 
espuma dos dias? Ainda existe quem 
consiga conversar para além do esperanto 
universal? No filme de Zhao não há uma 
pátria comum, mas há a possibilidade 
do encontro simultaneamente 
rodoviário e existencial…  Um filme 
que recomendamos vivamente. A ver 
na NETFLIX.

Na cena inicial de 
“Nomadland – Sobreviver 

na América” (2020) é 
Natal. É Natal algures 

na América e algures no 
Nevada há um armazém 

da “Amazon”.

AFONSO ALMEIDA 
BRANDÃO
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