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“Morre-
se de fome 
no nosso 
País”

Renamo rejeita um terceiro mandato 
de Nyusi P.11

Graça Machel rebate Celso Coreia
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“
O Ministro da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, 
Celso Correia, afirmou em 
Roma, durante um encon-
tro com o Director Geral da 

Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), Qu 
Dongyu, que 90 por cento da popula-
ção [moçambicana] tem alimentação 
segura, ou seja, já consegue ter três re-
feições por dia. Este é um grande suces-
so dos moçambicanos e agora o nosso 
grande desafio é ter a certeza de que são 
sustentáveis, afirmou o Ministro”, lê-se 
no comunicado de imprensa da Funda-
ção para o Desenvolvimento da Comu-
nidade (FDC), instituição presidida por 
Graça Machel.

“A informação prestada pelo Mi-
nistro contrasta com a realidade vivida 
por milhões de cidadãos em Moçambi-
que. Morre-se de fome no nosso País!”, 
deplora o documento. “Pela sua rele-
vância, era expectável que o Ministro 
apresentasse esta informação perante 
os Moçambicanos, em primeiro lugar”, 
sugeriu.

A FDC recordou que o pelouro di-
rigido por Celso Coreia recentemente 
lançou o programa Fome Zero cujo po-
tencial impacto na vida dos moçambi-
canos “será de valor inestimável”. “Os 
resultados decorrentes deste programa 
poderão fundamentar e, com objectivi-
dade, os reais avanços alcançados na se-
gurança alimentar”, anotou.

O Programa Mundial de Alimenta-
ção refere que 80% dos moçambicanos 
não consegue ter uma dieta alimentar 
adequada e 42,3% das crianças meno-
res de 5 anos estão desnutridas. Igual-
mente, um estudo do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) publicado em 2021 concluiu 

que mais de 70% da população Moçam-
bique vive em situação de vulnerabilida-
de. Em termos de números, são mais de 
22 milhões de pessoas das quais, 63% 
vivem abaixo da linha de pobreza, argu-
menta o texto.

Os dados das Nações Unidas são 
corroborados pelas estatísticas oficiais 
do Estado moçambicano e de acordo 
com os resultados do Inquérito sobre os 
Agrados Familiares (IOF) do Instituto 
Nacional de Estatística (INE) realiza-
do em 2019/20, nas zonas rurais (onde 
vive a maioria da população) 60% de 
gastos de agregados familiares é com 
produtos alimentares e bebidas não al-
coólicas. “Ou seja, a maioria das famí-
lias moçambicanas dedica 60% do seu 
trabalho para conseguir se alimentar”, 
afirma.

Relativamente as Despesas do Con-
sumo Final das Famílias, os dados do 
IOF 2019/20, revelam que os Agrega-
dos Familiares em Moçambique tiveram 
em média, um gasto mensal de 8 108,00 
Meticais, o equivalente a 1 695,00 Me-
ticais por pessoa. Este valor equivale a 
cerca de 56.5 Meticais diários por pes-
soa, sustenta o documento. “Obvia-
mente que é humanamente impossível 
conseguir 3 refeições condignas por dia, 
com 56.5 Meticais, valor muito abaixo 
da linha da pobreza que é cerca de 100 
Meticais”, conclui. 

A situação de terrorismo no Norte de 
Moçambique e das recorrentes calami-
dades naturais vem agravar ainda mais 
a insegurança alimentar em Moçambi-
que. Neste momento, cerca de um mi-

lhão de moçambicanos deslocados nas 
províncias de Cabo Delgado, Niassa e 
Nampula, estão em situação de insegu-
rança alimentar, segundo o Programa 
Mundial de Alimentação.

“Portanto, as declarações do Minis-
tro da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural são no mínimo controversas e 
desconcertantes, exigindo por isso, es-
clarecimentos aos moçambicanos”, lê-
-se no documento. 

As nossas experiências de traba-
lho com as comunidades, acrescenta a 
FDC, confirmam que a situação é, de 
facto, dramática, razão pela qual tais 
declarações suscitam indignação e um 
profundo mal-estar. Exige-se esclareci-
mento aos moçambicanos. “Para além 
de ter apresentado dados questionáveis 
perante a realidade quotidiana de mi-
lhões de agregados familiares, o Minis-
tro da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural apresentou no exterior, pela pri-
meira vez, informação que não foi an-
tes partilhada com os moçambicanos. 

Assim, tendo já sido partilhado esta 
informação com organismo das Nações 
Unidas, exige-se agora que o Ministro 
venha explicar aos moçambicanos, com 
detalhes, como Moçambique alcançou 
tais níveis de segurança alimentar, fina-
liza. O FDC foi a única instituição em 
Moçambique que se insurgiu contra as 
declarações do todo poderoso Celso Co-
reia, tido nalguns círculos como quem 
está de facto a mandar em tudo no país.

Economia de Moçambique acelera 
para 6,5% este ano - Fitch Solutions

MANGAVA DOS SANTOS

SOCIEDADE

As declarações do Ministro 
da Agricultura, Celso 
Coreia, em Roma, na 
Itália, não caíram bem 
na opinião popular e 
nem na antiga primeira-
dama, Graça Machel, 
Presidente da Fundação 
para o Desenvolvimento da 
Comunidade (FDC) que se 
insurge e considera que a 
realidade não mostra que 90% 
dos moçambicanos tenham 
três refeições por dia.

A consultora Fitch Solutions consi-
derou neste domingo que a economia 
de Moçambique deverá acelerar para 
6,5% este ano, assente no impulso no 
sector do gás e no aumento da despesa 
pública e dos consumidores privados.

“Prevemos que o PIB real de Mo-
çambique vá acelerar de uns estimados 
4,1% em 2022 para 6,5% em 2023, com 
a actividade no sector do gás natural li-
quefeito a ganhar fôlego, e antevemos 
que o Governo e o consumo privado 
sustentem o crescimento económico 
este ano, apesar de a elevada inflação 
limitar os ganhos decorrentes do au-
mento da procura dos consumidores”, 
escrevem os analistas.

De acordo com um relatório que sin-
tetiza as principais previsões da Fitch 
Solutions para Moçambique, enviado 
aos clientes e a que a Lusa teve aces-
so, esta consultora detida pelos mesmos 
donos da agência de notação financei-
ra Fitch Ratings considera que o défi-
ce da balança corrente deverá melhorar 
de 22,2% do PIB, no ano passado, para 
apenas 5% este ano, “devido à produ-
ção do crescente sector do gás natural”.

Entre as principais estimativas para 
o país, a Fitch Solutions antevê que o 
Banco de Moçambique mantenha a 
actual taxa de juro de referência nos 
17,25% durante o resto ano, já que “a 
desaceleração no crescimento dos pre-
ços vai limitar o ímpeto para aumentar 
as taxas por parte do regulador, ao pas-
so que o forte crescimento económico 
vai desincentivar um corte nos juros”.

A Fitch Solutions escreve ainda, no 
capítulo da política monetária, que o 
banco central deverá “continuar a segu-
rar a moeda local nos 64 meticais por 
dólar neste e no próximo ano” e aponta 
que “apesar de as pressões para a depre-
ciação pesem na evolução do câmbio 
em 2024, a intervenção das autoridades 
deverá ser suficiente para anular essas 
pressões”, mantendo, assim, a taxa de 
câmbio estável.

Tal como tem sido habitual nos úl-
timos relatórios, a Fitch Solutions tam-
bém considera que a violência no norte 
do país é o principal risco político que 
Moçambique enfrenta.

“A contínua actividade insurgente é 
o maior risco político para Moçambi-
que, mas nós acreditamos que a legis-
lação recentemente aprovada para as 
milícias locais lutarem contra os insur-
gentes vai aumentar marginalmente a 
contrainsurgência nos próximos trimes-
tres”, concluem os analistas.

Graça Machel discorda que 90% 
das pessoas se alimentem três 
vezes ao dia

Graça Machel
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Falando no último Sábado 
(04/03) em Lichinga após 
o testemunho da cerimó-

nia de lançamento da 18ª Edição do 
Programa Férias Desenvolvendo o 
Distrito (PFDD), o Coordenador Pro-
vincial da AEFUM do Niassa, Neli-
to Ussumane, frisou que dum total de 
16 distritos existentes na província do 
Niassa, infelizmente, apenas 10 dos 
mesmos estarão abrangidos nesse pro-
cesso, com excepção dos de Mecanhe-
las, Cuamba, Sanga, Muembe, Mava-
go e Nipepe que não se pronunciaram 
positivamente por conta das condi-
ções logísticas para poder acolher os 
estudantes, sobretudo em transporte, 
alimentação e alojamento.

Ussumane frisou ainda que o 
PFDD tem como objectivo levar o es-
tudante universitário recém graduado 
ou finalista ao distrito onde irá reali-
zar um estágio num intervalo de 30 
dias e para a 18ª edição, a agremiação 
está a introduzir uma nova estratégia, 
através de apresentação de um projec-
to de geração de renda com o intuito 
de colocar o estudante na perspectiva 
de ir buscar soluções dos problemas 
encontrados durante a sua estadia nos 
distritos, por onde cada um cumpriu a 
missão para posteriormente demons-
trar na 1ª Feira Provincial de Projec-
tos com a participação dos sectores 
empresariais da província do Niassa e 
mais outros parceiros, para poderem 
assistir e ver aquilo que são as suas 
ideias para possíveis financiamentos.

Segundo Ussumane esta política 
de intervenção da AEFUM marca di-
ferença com aquilo que era feito há 10 

anos em que a inserção social do jo-
vem universitário nessas regiões estava 
dependente da noção primária de que 
em cada distrito há sempre insuficiên-
cia ou falta de técnicos superiores.

Com este processo, o Coordenador 
disse que, geralmente, quando se lança 
uma edição similar há aproximações 
ao Conselho dos Serviços de Repre-
sentação dos Estado onde o mesmo faz 
uma auscultação ao nível dos distritos 
para acolher as principais necessidades 
dos Governos Distritais têm e, com re-
lação as respostas obtidas, as mesmas 
têm sido mandadas em mapeamento 
donde a AEFUM tem canalizado aos 
estudantes em conformidade com as 
necessidades de cada divisão adminis-
trativa.

Sendo assim, conforme revelou Us-
sumane, se os seis distritos do Niassa 
não respondem positivamente a este 
cenário por conta das condições logís-
ticas, o facto causa meia preocupação 
porque, no final do dia, são os mesmos 
que poderão não vir a beneficiar das 
ideias inovadoras dos estudantes fina-
listas universitários, comprometendo 
fortemente o aceleramento do desen-
volvimento nos mesmos “cantos” da 
província.

“Temos, no total, 16 distritos da 
província do Niassa, infelizmente, só 
serão 10 distritos que estão abrangidos 
nesse processo que vão poder receber 
nossos jovens finalistas, com excepção 
dos distritos de Mecanhelas, Cuamba, 
Sanga, Muembe, Mavago e Nipepe. 
Esses são distritos que não se pronun-
ciaram positivamente ao processo por 
conta das condições logísticas para 
poder acolher os estudantes lá nos dis-
tritos”, disse Ussumane.

O Coordenador provincial da AE-
FUM no Niassa, informou ainda que 
para a presente edição, comparativa-
mente com a dos anos anteriores em 
que o PFDD conseguia expandir o 
grupo alvo para todos os distritos da 

província, o facto demonstra um de-
créscimo em aproximadamente 20%. 
Também, em análise as fases idas, os 
distritos do Lago, Mandimba, Lichin-
ga e Marrupa são os que anual ou 
continuamente se mostram prontas no 
processo de acolhimento aos estudan-
tes finalistas universitários para a exe-
cução do Programa Férias Desenvol-
vendo o Distrito.

A directora dos Serviços Provinciais 
de Assuntos Sociais (SPAS) no Nias-
sa, Lisete Dinala, disse que o PFDD 
foi criado em 2005 visando contribuir 
para o desenvolvimento sustentável 
do distrito, alicerçado nos Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável 2030 
que constitui uma agenda alargada e 
ambiciosa que aborda várias dimen-
sões para o seu alcance no qual Mo-
çambique é signatário. 

A directora enfatizou que a AE-
FUM, através do Programa Férias De-
senvolvendo o Distrito, tem buscado o 
crescimento económico sustentável, 
bem como um desenvolvimento acele-
rado e inclusivo para contribuir no in-
cremento destas áreas administrativas 
engajando-se nos desafios que as mes-
mas enfrentam de modo a erradicar a 
pobreza.

Os finalistas universitários são cha-
mados a trazer a investigação de modo 
a responder os diversos desafios que 

os distritos enfrentam, daí que ante-
cipadamente deu a conhecer que irão 
deparar-se com diferentes realidades, 
após chegarem nos tais locais.

“Cada distrito é um distrito. É pre-
ciso estar ciente disso. Os que estarão 
no distrito de Lichinga não vão encon-
trar as mesmas condições dos distritos 
de Nipepe, Mecanhelas, Majune, entre 
outros. É preciso assumir com respon-
sabilidade o PFDD”, disse a directora.

No proferir do discurso por ocasião 
da cerimónia de abertura do seminá-
rio de capacitação dos estudantes fi-
nalistas e graduados no âmbito da 18ª 
edição do Programa Férias Desenvol-
vendo o Distrito, a Secretária de Esta-
do no Niassa, Lina da Silva Portugal, 
avançou que com o lançamento do 
mesmo, espera verem elevados os ín-
dices de inserção profissional dos gra-
duados do ensino superior muito parti-
cularmente se inscrevendo em cursos, 
desafios e anseios do Niassa e a sua 
realização tem em vista dar resposta 
a mão-de-obra necessária para fazer 
frente aos desafios da actualidade que 
o país enfrenta no processo de desen-
volvimento económico e social dos 
distritos e autarquias, mas também é 
uma oportunidade dada para melhor 
conhecer o território nacional. 

A Secretária de Estado apelou, para 
o efeito, aos governos distritais, órgãos 
municipais e outros intervenientes para 
que colaborem com os estudantes fina-
listas, de modo que a presente edição 
alcance os resultados almejados. De 
igual modo, orientou aos estudantes 
finalistas para que apliquem correcta-
mente os conhecimentos aprendidos 
durante a formação universitária no 
exercício das actividades a partir dos 
locais onde cada um estará afecto.

Refira-se que a AEFUM no Nias-
sa conta, até ao momento, com cerca 
de 280 membros e na presente edição 
a província contará com um universo 
de 100 estudantes finalistas graduados 
nas instituições de ensino superior que 
manifestaram interesse para o efeito.

Respostas aquém do 
esperado oriundas dos 
administradores distritais 
ao processo de canalização 
de respectivas cartas de 
pedido submetidas pela 
Associação dos Estudantes 
Finalistas Universitários de 
Moçambique (AEFUM), na 
província do Niassa, lesam a 
intervenção da organização 
sem fins lucrativos nas 
actividades inseridas no 
âmbito da implementação 
do Programa Férias 
Desenvolvendo o Distrito 
(PFDD), de 27 de Fevereiro a 
31 de Março do presente ano.

PEDRO FABIÃO

Respostas negativas atrasam intervenção 
da AEFUM em seis distritos de Niassa

Coordenador Provincial da AEFUM

Lina Portugal

Lisete Dinala
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Corte de estrada dificulta ligação 
Nampula e o distrito de Liúpo

O cenário tem sido repetiti-
vo a cada época chuvosa, 
uma situação que poderá 

estar aliada a qualidade de obras e 
intervenções feitas pelos empreitei-
ros contratados para o efeito. A títu-
lo de exemplo, a ponteca que cedeu 
devido a fúria das águas das chuvas 
que ainda se fazem sentir nos últi-
mos meses um pouco por toda a pro-
víncia, foi construída num passado 
não distante, e das informações em 
nosso poder ainda estava dentro do 
período de garantia.

O corte desta importante via, tem 
vindo igualmente a condicionar a 
assistência humanitários aos mais 
de cinco mil deslocados de guerra 
que se encontram no centro de reas-
sentamento de Corrane, também 
localizado ao longo da via que liga 
Nampula a Liúpo. 

Face a esta situação, alguns pre-
ços de produtos de primeira necessi-
dade dispararam em Liúpo, porque 
o mercado local é abastecido a par-
tir dos grossistas da capital Provin-
cial de Nampula. Aliás, depois da 
destruição da mencionada infraes-
trutura, são poucas as viaturas que 
arriscam a de fazer a Liúpo, a partir 
da cidade de Nampula.

Muitos cidadãos que usam a 
vida de forma regular, preferem via-
jar por meio de táxi motas devido 
a facilidade na mobilidade de circu-
lação em função das condições da 
estrada.

Mussagy Anly, transportador de 
cargas e proprietário de uma viatu-

ra de caixa aberta que explora com 
frequência o troço Nampula/Liúpo 
e vice-versa, lamenta as condições 
deploráveis que a estrada apresen-
ta, e pede a quem de direito para 
uma intervenção muito mais séria. 
“ Esta crise é recorrente, sempre que 
chove temos que parar com as acti-
vidades e inúmeros prejuízos acu-
mulados, isso não se justifica, por-
que soltamos tanto grito e ninguém 
nos ouve”, sublinhou, acrescentan-
do, contudo, que presentemente, foi 
forçado a parquear a sua viatura, 
enquanto aguarda pela resolução 
do problema, sob todos prejuízos 
daí decorrentes.

Entretanto, uma fonte da Admi-
nistração Nacional de Estradas em 
Nampula, assegurou que foram fei-
tas algumas intervenções pontuais, 
para assegura a circulação de via-
turas de baixa tonelada enquanto 
se aguarda pelo fim do período das 
chuvas para intervenções mais con-
sistentes. 

O governador da província de 

Nampula, abordado a propósito, 
reconheceu este grave problema de 
transitabilidade entre os dois dis-
tritos, e também assegurou que de-
corre o processo de mobilização de 
recursos para a construção de uma 
nova estrutura resiliente, obras que 
vão incluir a pavimentação inte-
gral dos cerca de cem quilômetros 
de estrada. “Estamos a trabalhar 
no assunto e nos próximos meses 
o problema de comunicação Liúpo 
Nampula e vice-versa, passará para 
história, assegurou o governante, 
que reconheceu igualmente o nível 
elevado de degradação que a estra-
da apresenta.

Nos dias que correm, grande 
parte de viaturas que exploram a 
via são as que tem tração a quatro 
rodas vulgo 4*4, caso contrário, ar-
risca-se a problemas mecânicos. Por 
outro lado, alguns preferem vias al-
ternativas, nomeadamente Nampu-
la cidade, Meconta-sede e Liúpo, 
mas a distância sai ao dobro.

De recordar que além dos comer-

ciantes, a dificuldades em curso na 
ligação entre estes dois pontos tem 
vindo a afectar negativamente os 
agricultores, porquanto, trata-se de 
uma via que tem sido usada de forma 
recorrente no escoamento de produ-
tos agrícolas de Liúpo e as localida-
des que se encontram ao longo do 
troço para a colocação no mercado 
da cidade de Nampula.  Liúpo é um 
distrito da província de Nampula, 
em Moçambique, com sede na vila 
de Liúpo. Foi criado com a elevação 
do posto administrativo de Liúpo a 
distrito em 2013,[1] a que se juntou 
o posto administrativo de Quinga, 
ambos pertencentes anteriormente 
ao distrito de Mogincual.[

Tem limite, a norte e leste com o 
distrito de Mogincual, a oeste com 
os distritos de Meconta e Mogovo-
las, a sul com o distrito de Angoche 
e a sudeste com o Oceano Índico. 
De acordo com censo populacional 
de 2007, o distrito conta com 74 733 
habitantes.

JÚLIO PAULINO

A circulação através da 
cidade capital e a vila sede do 
distrito de Liúpo, província 
de Nampula, está de mal 
a pior em consequência 
do corte registado numa 
das pontecas daquela 
importante infraestrutura 
rodoviária, facto que tem 
vindo a condicionar a ligação 
destas duas circunscrições 
territoriais, que se separam 
com cerca de 100 quilómetros 
de distância.

Vila de Liúpo isolada do resto da província
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OPINIÃO

Chegou a hora que todos 
ansiosamente aguarda-
vam, na qual Moçambi-

que assume a presidência do Órgão 
mais importante da Organização 
das Nações Unidas, o Conselho de 
Segurança e durante o mês de Mar-
ço o país tem a oportunidade de 
mostrar ao mundo o que pensa em 
matérias ligadas a paz e segurança 
global. Na edição do NGANI de 
13 de Junho de 2022 escrevemos 
sobre a eleição de Moçambique no 
Conselho de Segurança da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), 
onde chegamos a destacar que este 
acto para além de ser um motivo 
de alegria tem que ser encarado co-
mo de enorme preocupação, devido 
aos interesses contraditórios entre 
os membros permanentes do Con-
selho de Segurança que suportam 
a nossa candidatura.

Um dos factores controversos que 
domina a esfera global, tem que ver 
com a prevalência do conflito Rus-
so-Ucraniano, que passado mais de 
um ano de guerra, para além das 
implicações que tem que ver com a 
perda de vidas humanas (mortes), 
deslocados, infraestruturas destruí-
das, crise energética na Europa e 
alimentar devido a escassez do trigo 
para os países do terceiro mundo, 
este conflito tem sido razão para o 
retorno a bipolarização no mundo 
e de um elevado clima de crispação 
entre as potências mundiais.

É neste clima que Moçambique 
vai dirigir o Conselho de Seguran-
ça, momento em que o Ocidente 
liderado pelos EUA, está em pe-
so nas Nações Unidas, sendo que 
a nível da Assembleia-Geral já es-
colheu sancionar à Rússia e neste 
momento pressiona para que Mo-
çambique tome uma posição em re-
lação ao conflito Russo-Ucraniano. 
E no primeiro momento em que o 
país pôde se expressar na qualida-
de de presidente do Conselho de 
Segurança da ONU, permaneceu a 

ideia de que Moçambique defende 
o princípio de que o Estado (agre-
dido) pode recorrer à força em caso 
de legítima defesa.

Este posicionamento por si só já 
consubstancia uma indicação da to-
mada de uma posição em relação 
a este conflito. O primeiro aspecto 
tem que ver com o facto de não ser 
sempre possível agradar a dois se-
nhores, o Ocidente (EUA e os seus 
aliados) e a Rússia, por essa razão 
que (já no segundo aspecto) escolhe-
mos uma posição que se resume em 
termos implícitos – apoiar a Ucrâ-
nia e os seus aliados. O embaixador 
Moçambicano para a ONU, Pedro 
Comissário, ao abordar a questão 
de se recorrer à força em casos de 
legítima defesa, está a assumir que 
a Ucrânia tem o direito de se de-
fender de um possível agressor e/
ou invasor, nesse caso a Rússia. 

Deixando de lado a questão do 
conflito Russo-Ucraniano que o país 
já tomou uma posição (implícita), 
este mês será por demais contur-
bado a nível do Conselho de Segu-
rança, na medida em que vão ao 
debate temas ligados às alterações 
climáticas e como é que estas po-
dem afectar profundamente a paz e 
segurança entre os Estados, tendo 

como exemplos recentes os sismos 
que afectaram a Turquia e a Síria, 
que curiosamente a Síria, devido às 
sanções, não recebeu ajuda huma-
nitária dos países ocidentais, o que 
serviu para questionar o conceito de 
ajuda humanitária. Por outro lado, 
Moçambique nesta altura tem sido 
ciclicamente fustigado pelos even-
tos das alterações climáticas, o que 
afecta a segurança, paz e bem-estar 
no país e no mundo em geral.

A sessão que vai merecer maior 
destaque para o país, será presidida 
pelo Presidente Filipe Nyusi a 28 
de Março, que vai debater sobre o 
combate ao terrorismo e extremis-
mo violento, tema de importância 
global, mas com particular atenção 
para o continente africano, que desde 
já, é considerado o novo epicentro 
do terrorismo a nível global e para 
Moçambique de forma particular 
na medida em que desde Outubro 
de 2017 tem vindo a sofrer ataques 
dos grupos terroristas, associados 
ao Estado Islâmico.

A presença do Presidente da Re-
pública neste debate tem que ver com 
o elemento que já havíamos descri-
to como a principal motivação para 
a candidatura do país ao Conselho 
de Segurança, que é a instabilidade 

política e militar no país, marcada 
pelos ataques terroristas na provín-
cia de Cabo Delgado, visto que a ní-
vel das tropas conjuntas compostas 
por Moçambique, SADC e Ruanda, 
ainda não se alcançou o objectivo 
ambicionado, que se resume em pa-
ralisar as investidas terroristas. Neste 
sentido, será o próprio chefe de Es-
tado a apresentar a petição do país 
para o resto do mundo, por forma 
a conseguir apoios materiais e ima-
teriais para expurgar todos os ele-
mentos permissivos a manifestação 
de acções terroristas e de instabili-
dade políticas nos Estados, dentre 
os quais destacamos (i) a pobreza, 
(ii) desigualdades sociais, (iii) aces-
so aos recursos e a terra, (iv) rela-
ções étnicas e culturais, (v) má go-
vernação que traz o sentimento de 
privação relativa e/ou exclusão e a 
(vi) violência estrutural e violação 
dos direitos humanos, sobretudo a 
dignidade. 

Os seis elementos supracitados 
a sua observância são fundamen-
tais quando se pretende eliminar a 
possibilidade de uma emergência da 
violência política no país, que neste 
momento se manifesta através do 
terrorismo e extremismo violento, 
sendo que a governação é crucial 
para a sua materialização, cabendo 
aos moçambicanos governar nesse 
sentido.

Para o Conselho de Segurança, 
o Presidente da República, na ses-
são a presidir, importa que possa ter 
algumas deliberações do Conselho 
de Segurança, que são de cumpri-
mento obrigatório, que auxiliem os 
países africanos no combate ao ter-
rorismo, por um lado. Mas por ou-
tro, que possa abordar a questão da 
reforma do Conselho de Segurança, 
em um mundo cada vez mais com-
plexo e que dispõe de novos acto-
res e África reivindica por uma voz 
(membro) permanente na sala mais 
importante da ONU.
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Moçambique na Presidência do Conselho de Segurança da ONU 

Oportunidade única para o 
combate ao terrorismo?

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
      Jaime Newton Z. Gode

Organização das Nações Unidas,



Neste texto, bastante incisivo 
e notoriamente cáustico, 
devido à falta de paciên-

cia cada vez maior e à intolerância 
para escândalos e mais escândalos 
que todos os dias surgem a terreiro, 
debruço-me sobre não um, mas dois 
flagelos da nossa sociedade — im-
postores e impostos a mais —, dois 
elementos que andam de par-em-par, 
já que os segundos necessitam forço-
samente de alimentar os primeiros de 
forma literal, para que estes possam 
sobreviver. Março

Duas palavras aparentemente tão 
distintas na sua interpretação, mas 
iguaizinhas nas causas, dado que 
estão na base dos muitos problemas 
que temos experienciado nos últimos 
anos e que a vida dos Moçambicanos 
comuns é tão bem testemunha. Im-
postores que nos são postos à frente, 
de quatro em quatro anos através de 
eleições, e sobre os quais temos que 
pagar tributo, e que tributo, pessoas 
caras (e de que maneira) a todos nós, 
aparecendo em cartazes e todos os 
meios de Comunicação Social que 
lhes é permitido, criando uma plata-
forma para nos ludibriar melhor com 
os seus truques de prestidigitação e 
oratória.

Outros ainda, menos bem-falantes 
e com menor presença de palco e ca-
risma, que nem os vemos ou sabemos 
quem são, inscritos numa qualquer 
fileira de Partido, escondem-se dos 
holofotes da ribalta frequentemente e 
saltitam de poiso-em-poiso, com cada 
vez mais frequência e pomposos nomes 
que vão do Administrador, passan-
do pelo Governador até ao Ministro. 
Longe dos olhares indiscretos e es-
crutinadores do cidadão comum, mas 
fazendo-se bem presentes àqueles na 
leveza da carteira com que os deixam 
depois do pagamento do IRS, IVA´s 
e todos os “impostos encapotados” 
que lhes vão colocando em cima para 
pagar no seu aparato. Leveza essa 
que, aliás, contrasta com a avultada 
carga do que o cidadão comum des-
conta, não para as suas vidas ou dos 
seus filhos e netos, mas antes para 
alimentar um conjunto de pessoas 

e entidades que, embora se julguem 
muito relevantes, mais não fazem do 
que perturbarem o desenvolvimento 
do nosso País já por si “à rasca” e 
daqueles que o habitam com os seus 
caprichos e mordomias, inaceitáveis 
num país que possui trabalhadores 
que não conseguem romper o círculo 
de pobreza, a que a ele estão conde-
nados, mesmo que tenham trabalho 
— uma minoria, é bom reconhecer! 
—, e de uma (?) Classe Média em 
vias de extinção.

Um ciclo vicioso e retroalimen-
tado, que é cada vez maior e mais 
descarado, já que os impostores, os 
corruptos e os ladrões são cada vez 
mais e o Crescimento Económico e a 
Criação de Valor que permita pagar, 
cada vez menos. Devido a esta Rea-
lidade, a Carga Fiscal que Moçam-
bique tem suportado é uma das mais 
elevadas dos PALOP´s, estando ao 
nível dos países Europeus ou Nórdi-
cos, como Noruega e Suécia, sem que 
a mesma se traduza, como já referi-
do, em serviços públicos de qualida-
de e ou benefícios para a População 
no geral. Como é bem de ver, os fe-
nómenos estão interligados e tentar 
eliminá-los aqui não em sentido lite-
ral, claro, deveria ser parte de uma 
cidadania responsável se queremos 
ter Futuro enquanto indivíduos e ci-
dadãos no geral.

Mas, voltando aos sujeitos que moti-
varam estas linhas, e que são no fundo 
as estrelas desta peça jornalística — os 
impostores que cada vez proliferam 
mais em centros de decisão e corre-
dores do Poder — e que têm vindo 
a ser cada vez mais denunciados e 
desmentidos, quer na forma da sua 
retórica, quer no conteúdo intelec-
tual e cultural que dizem ter, é funda-
mental referir que a sua permanência 
e sucedâneos precipitaram cada vez 
mais toda a riqueza gerada para que 
estes possam continuar, sem grandes 
sobressaltos, os seus currículos e car-
reiras, independentemente de diaria-
mente mostrarem que são incapazes 
para executar qualquer tipo de função 
mais exigente, muito menos aquela 
para as quais foram predestinados e 

que todos nós pagamos. Esses, sem 
qualquer ética, profissionalismo ou 
sequer competência, são cada vez em 
maior número e têm saturado sobre-
maneira as contas públicas, e porque 
não dizer a paciência, numa altura em 
que a Inflação não pára de aumen-
tar em Moçambique e os cofres do 
Estado estão (?) cheios e preparados 
para serem “derretidos”, quer em 
palcos faustosos, quer em sorvedou-
ros de capital que dão pelo nome de 
empresas públicas, quer em indiví-
duos muito poucochinhos em que a 
sua incompetência entra no limite do 
ridículo, quer em ordenados milioná-
rios de um “punhado” de Gestores 
dos mais diversos Sectores, ajustes 
directos feitos à pressa pela ausência 
de capacidade de planeamento e ges-
tão — como foi o caso desastroso da 
ideia do nosso Presidente da Repú-
blica ao ter criado o fracassado TSU 
de triste memória e agora ANULA-
DO depois de ter “pago” milhões de 
Meticais pelos principais Deputados, 
com Assento Parlamentar na Assem-
bleia da República —, e de outros 
“amigalhaços” e “comparsas” dos 
três principais Partidos Políticos — 
a receberem avultados vencimentos... 

E o que aconteceu aos mais desfa-
vorecidos, à grande maioria dos Mo-
çambicanos? Não receberam “a ponta 
de um corno” a ficarem mais uma 
vez “a ver os navios passarem” ao 
largo (como sempre acontece) quan-
do é chegada a hora de aumentar os 
Vencimentos... Tudo isto enquanto 
se tentou, felizmente sem sucesso, re-
novar uma frota para as tais mordo-
mias dos que fingem que trabalham, 
que são competentes, que são éticos, 
irrepreensíveis, puros, honestos e um 
sem número de adjectivos que eles 
ou os seus advogados proferem nos 
Tribunais, quando confrontados com 
as mentiras que nos vão contando 
com tamanha desfaçatez, julgando 
que todos somos idiotas para acredi-
tar em tamanho onirismo que roça 
um qualquer argumento de “stand up 
comedy”, como foi o caso das Dívi-
das Ocultas...

Tudo isto, e o que é pior, com o alto 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

patrocínio do Presidente da Repúbli-
ca actual, que assiste “indiferente”, 
sem que tome uma atitude peremp-
tória, ao invés disso faz visitas pelos 
Emirados Árabes com o seu “filhote 
a reboque”, lambuza pratos e rostos 
de senhoras ou assiste ao Circo que 
se tornou a Política Moçambicana, e 
da qual ele participa simultaneamen-
te como protagonista e como espec-
tador, tal como todos nós, enquanto 
o custo de vida em Moçambique vai 
aumentando e as exigências e capri-
chos, assim como os estratagemas da-
queles que consomem o nosso País 
vão crescendo e tornando-se cada vez 
mais complexos e elaborados.

Destas linhas se depreende que 
a proporcionalidade, assim como a 
causa efeito existente entre estas duas 
realidades concorrentes entre si para 
a estagnação, se não mesmo a destrui-
ção do país, como está bem de ver, é 
directa e resolver qualquer uma delas 
reduzirá forçosamente o impacto que 
a outra tem na nossa carteira e na 
nossa vida. Já que a correlação exis-
te e está explicada, tenhamos, pois, a 
coragem de mudar esta Triste Reali-
dade para que possamos, de uma vez 
por todas, ter um País menos despe-
sista, pois é aqui e não na aposta da 
qualidade dos serviços públicos, ou 
dos funcionários, que reside o gran-
de problema de endividamento e de 
despesismo deste país, aos quais a 
FRELIMO enquanto Partido com 
mais representação e responsabilidade 
na Gobvernação da Nação, na altura 
das piores situações que vivemos não 
soube ou não quis pôr cobro, pois en-
quanto isto tudo se passar, e porque 
há de facto imposto(re)s a mais em 
Moçambique, quer nos esforcemos 
ou façamos algo mais, iremos sempre 
deparar-nos com a dura realidade que 
o dinheiro não chega para alimentar 
tanta mordomia e exigência por parte 
daqueles que nem deles próprios têm 
qualquer exigência. E, enquanto isso, 
o grosso da População Moçambica-
na continua no Limiar da Pobreza. 
Haja, pois, um pouco (mais) de Ver-
gunha, Senhores. Fica o aviso! 
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O circo que se tornou a política 
moçambicana...
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Pensamentos à tona
Juleca Paposseco

Olá Zambeze!

Espero que estejas bem junto 
a sua família, falo concreta-
mente da sua irmã Revuboè, 

que juntas partilham a mesma província 
e das suas primas que estão em outras 
zonas: Incomáti, Lúrio, Save, Limpo-
po, Umbeluzi, Monapo, Mutacaze; Etc.

Nunca tive a oportunidade de falar 
contigo directamente por isso resolvi 
escrever-te. Assim, começo por me apre-
sentar, sou uma vizinha sua, partilhamos 
o mesmo território apesar de não me 
conheceres. Entendo de alguma forma 
que para ti seja difícil conhecer-me pois 
tens muitos vizinhos e conheceres-nos 
a todos seria pedir demais.

Por estar tão perto de ti, aprendi a 
conhecer-te um pouco melhor. Por isso 
mesmo, posso dizer em “loud-speaker” 
que és um rio belo, majestoso, imprevi-
sível e com grande quantidade de águas 
que nem se quer há espaço para perce-
ber ao certo quantos litros carregas. É 
realmente espectacular a imagem in-
crível que criaste nesta cidade quase 
montanhosa. É notória a beleza que 
nos ofereces de forma gratuita e a pro-
va disso é o brilho que transborda no 
olhar de quem te vê pela primeira vez.

Palavras faltam-me para descrever 
a minha gratidão por teres atravessado 

a minha cidade e com certeza sem ti, 
não seria a mesma. Porém, gostaria de 
dizer que há quem zanga contigo, na 
época chuvosa, por vários motivos. Um 
deles é pelo facto de alagares os cam-
pos de cultivo que alimentam várias 
famílias. Outro motivo é pelo facto de 
a população que habita em ti, tender 
a atacar pessoas e isso causa medo da 
minha parte como sua vizinha e acre-
dito que os outros vizinhos sentem o 
mesmo. Outros ainda têm medo de te 
acarinhar e brincar contigo como tu me-
reces, apesar da tua beleza convidativa. 
Sabes perfeitamente que nossa cidade 
é a mais quente do país, segundo as 
informações meteorológicas e mesmo 
assim, não temos como mergulhar nas 
tuas águas para ter um pouco de alí-
vio. Um outro motivo da zanga é por 
cobrires as nossas palhotas com água 
fazendo com que muitos de nós, fique-
mos desalojados.

Contudo, reconheço que todos os 
motivos que criam a zanga fazem par-
te da tua natureza pois quando foste 
criado, recebeste bastante água e con-
sequentemente precisas do teu próprio 
leito para correr sem interferências ex-
ternas. Além do mais, as criaturas que 
habitam em ti são um presente da mãe 

natureza para não teres que percorrer 
milhares de quilómetros sem compa-
nhia. Entendo que o espaço seja teu e 
nós, por falta de recursos para adqui-
rir terrenos em zonas de expansão, e 
que por vezes nem é mesmo por falta 
de terreno, mas pela frescura das tuas 
margens, insistimos em nos instalar na 
tua varanda. Quando fazemos isso, nem 
se quer te questionamos se permitias 
a gente por perto de ti. Entendo tam-
bém que tu não tens como tratar-nos 
de outra maneira quando por exemplo 
as comportas são abertas. 

A única opção que tens é invadir as 
nossas pobres palhotas e machambas. 
E nós, mesmo sabendo de tudo isso, 
não deixamos de zangar contigo e até 
falamos mal de ti. Sei disso porque sou 
sua vizinha e sabes como funciona, na 
conversa de vizinhos há partilha de in-
formações. Em meio de tantos murmú-
rios, nos esquecemos que tu fazes muito 
por nós desde o fornecimento de água 
para diversos fins, comida de origem 
animal e até possibilitaste a criação de 
uma barragem em Cahora Bassa, que é 
um dos maiores orgulhos de Moçam-
bique cuja sua importância dispensa 
comentários. E tem mais uma coisa, 
tu és o cartão-de-visita da cidade de 

Tete. E quero aproveitar esta oportu-
nidade para te dizer, caso não saibas, 
muita gente sai de longe para vir cá te 
ver. Talvez se te dermos um pouco de 
privacidade, afastando-nos um pouqui-
nho da tua varanda, os nossos medos 
desaparecerão e a nossa relação pode-
rá melhorar. Não que ela seja má, mas 
pelo menos acabaríamos com as zangas 
que temos na época chuvosa e ficaría-
mos felizes em todas as épocas do ano. 
Assim, prometo junto as outras vizi-
nhas ao menos tentar proporcionar-te 
um espaço justo, um espaço que só tu 
mereces estar com toda tua majestade. 
Um espaço em que os peixes, crocodi-
los, hipopótamos e outros animais que 
habitam em ti possam ficar à vontade. 
Um espaço em que mesmo chovendo, 
mesmo com as comportas abertas, fi-
carás à vontade. E por favor, continue 
fazendo tudo de bom que vens fazen-
do por nós.

Não sei ao certo quando poderás 
receber esta carta, mas quero que sai-
bas que de todo meu coração te agra-
deço por fazeres parte de nossas vidas. 
Sem mais delongas, termino por aqui. 
E com esperança de um próximo en-
contro vizinha, Zambeze!

Carta do Leitor

Sr. Biden e Sr. António Guterres,
Vocês foram bem claros e pedi-

ram para o Sr. Paul Kagame 
e o Ruanda saírem da Repú-

blica Democrática do Congo (RDC) 
para que esse senhor parasse o finan-
ciamento ao M23, os guerrilheiros que 
espalham o terror na RDC e que rou-
bam o Ouro e o Cobalto ao povo. No 
caso da Ucrânia e da Rússia, o mundo 
parou de comprar o gás e o petróleo ao 
Sr. Putin, mas ao Ruanda o Cobalto e 
o Ouro continua a ser comprado sa-
bendo o mundo inteiro que é roubado 
na RDC.

O Ruanda já começou a vender Ru-
bis roubados de Cabo Delgado, Rubis 
de sangue. O povo Moçambicano, os 
pobres dos mais pobres, vêm pedir que 
o Sr. Paul Kagame, o M23, o Ruanda, 
os Insurgentes se retirem de Cabo Del-
gado. Agora Sr. Nyusi, os insurgentes 
têm rosto e são bem conhecidos os ros-
tos dos Insurgentes são o M23, o Paul 

Kagame, o Ruanda que está a usar o 
Sr. Nyusi como marionete para roubar 
o povo de Moçambique. 

Sr. Patrick Pouyanné, CEO da Total
Sr. Macron, Presidente de França 

As obras de exploração do gás em 
Palma não podem retomar enquanto 
existirem soldados do Ruanda em solo 
Moçambicano, o Sr. Nyusi lá em Ma-
puto, a Frelimo não representa o povo 
Moçambicano. As eleições foram Frau-
dulentas, a Frelimo está a ser manipu-
lada pelo Sr. Paul Kagame, as eleições 
para administradores dos distritos não 
vão acontecer, para os municípios tam-
bém não vão acontecer, o Sr. Nyusi quer 
alterar a constituição para concorrer a 
um terceiro mandato e se tornar dita-
dor de Moçambique.

As ONGs estão a ser silenciadas e 
a serem proibidas de trabalhar em Mo-

çambique, os opositores do Ruanda que 
viviam refugiados em Moçambique es-
tão a ser assassinados, o povo de Ca-
bo Delgado está a ser expulso das suas 
terras e a ser massacrado.

A Tanzânia já está a proteger o seu 
projecto de gás natural de 30 biliões de 
USD com a Shell e com a Equinor, já 
enviou os seus soldados para a fronteira 
com Moçambique, a Sra. Presidente da 
Tanzânia já sabe aquilo que a espera se 
os Insurgentes/M23 entrarem na Tan-
zânia.nO Sr. Paul Kagame nada mais 
é, que uma Viúva Negra, uma aranha 
que depois de acasalar com o seu par-
ceiro, o assassino, é isso que vai acon-
tecer em Moçambique.

Os objectivos do Sr. Paul Kagame 
são bem claros, acabar com a Frelimo 
e roubar tudo, mas tudo ao povo Mo-
çambicano. O povo de Cabo Delga-
do, os Mwani já nada têm, nada têm 
a perder, mas vocês aí em Maputo que 

neocolonizaram Moçambique têm tu-
do a perder, acordem. Aquilo que os 
senhores da Frelimo têm feito ao povo 
de Moçambique, roubar durante estes 
últimos quase 50 anos é aquilo que o 
Paul Kagame, do Ruanda vai fazer a 
vocês.

O Sr. Paul Kagame já foi bem claro 
e disse ao que vinha, com 2500 solda-
dos do Ruanda, expulsar a população 
de Cabo Delgado, controlar o gás natu-
ral de Palma, as minas de Rubi, Ouro 
e de Grafite, roubar tudo, tudo o que 
conseguir de Moçambique. Meter um 
ditador fantoche/marionete em Mapu-
to e quando o Sr. Nyusi não obedecer 
às ordens, substituir por outro, como 
Viúva Negra.

A velha Chica sabia, mas não dizia, 
a razão de tanta pobreza e de tanto so-
frimento. Che minino, não fala politica, 
não fala politica!

Lucrécia Manuel
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A provisão de água às po-
pulações da província de 
Nampula ainda continua um 
calcanhar de Aquiles e com 
poucas soluções da parte do 
governo provincial para in-
verter esse quadro sombrio, 
razão pela qual, muitas fa-
mílias recorrem a água im-
própria para o consumo, sob 
todos riscos de contágio de 
doenças daí decorrentes.

Défice de conhecimentos 
no desenho dos sistemas 
de água, erros de cons-

trução das obras, fraca fiscalização 
por parte dos técnicos do sector de 
águas, são apontados como sendo 
elementos que demonstram a insu-
ficiência na provisão do liquido de 
qualidade e quantidade às popula-
ções.

NGANI sabe que, dos 215 sis-
temas de abastecimento de água 
existentes em Nampula, 71 encon-
tram-se inoperacionais, situação 
que tem levado inúmeras famílias 
a percorrer longas distâncias e ou-
tras a recorrem aos poços caseiros à 

ECONOMIA
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procura do preciso líquido. Esta si-
tuação, tem-se registado com maior 
incidência nas zonas rurais onde há 
fraca manutenção dos sistemas de 
água, originando o abandono total 
dos mesmos e sem solução à vista 
para a retoma do funcionamento.

O governador da província de 
Nampula, Manuel Rodrigues, diz 
haver indivíduos com pretensões de 
sabotar o funcionamento pleno dos 
sistemas de água, com o intuito de 
prejudicar as populações, pois, estes, 
mesmo conhecendo as razões que 
ditam a inoperacionalidade dos sis-
temas, pautam pelo silêncio.

“É decepcionante ver um sistema 
que inauguramos e passado algum 
tempo, ele é inoperacional, mas tudo 
por falta da sustentabilidade”, re-
feriu o dirigente. O que podemos 
admitir é de que há negligência por 
parte dos nossos técnicos. Eles não 
nos reportam atempadamente sobre 
alguma avaria para juntos encon-
trarmos soluções a breve trecho”, 
acrescentou

Manuel Rodrigues que falava no 
decurso do seminário provincial de 
reflexão sobre o abastecimento de 
água canalizada em aglomerados po-
pulacionais rurais e pequenas vilas 

havido na semana passada em Nam-
pula, referiu da necessidade de se 
encontrar um modelo para a gestão 
dos sistemas de água, sobretudo na 
reabilitação das infraestruturas pa-
ralisadas ou inoperacionais deixan-
do de ser “elefantes brancos”. 

“Com este seminário queremos 
colher subsídios para que possamos 
sair com alguma clareza ou cami-
nhos que nos conduzam a uma ges-
tão melhor de modo que os sistemas 
construídos com dinheiro do erário 
público não sejam elefantes bran-
cos”, advertiu

Entretanto, a chefe do departa-
mento de água na Direcção Nacio-

nal de Água, Teresa Miguel, disse 
haver necessidade de envolvimen-
to das academias para eliminar os 
constrangimentos que se verificam 
na gestão da água nas comunidades.

“Precisamos de introduzir algumas 
estratégias que possam galvanizar a 
sustentabilidade da água. E um dos 
objectivos passa pela sensibilização 
das comunidades para que paguem 
pela água que consomem. Aliás, o 
envolvimento das academias joga 
um papel fundamental na educação 
do homem para cuidar do sanea-
mento do meio, só assim, iremos 
conseguir resolver os problemas que 
afligem a nossa população”, disse.

Teresa Miguel que também se mos-
trou desapontada com o abandono 
das infraestruturas que garantem a 
provisão da água, explicou que, o 
governo de Moçambique, tem vindo 
a gastar anualmente 100 milhões de 
dólares para abertura de novos sis-
temas de água principalmente nas 
zonas rurais.

“O que temos vindo assistir é 
uma autêntica vergonha porquan-
to o governo tem estado a gastar 
por ano, 100 milhões de dólares 
norte-americanos na abertura de 
novos sistemas de água. A questão 
dos financiamentos requer da sua 
maximização, porque ao invés de 
olharmos a infra-estrutura que foi 
construída hoje, possamos olhar as 
outras, só assim, vamos conseguir 
provisão todas as populações”, es-
clareceu a fonte.

Governo de Nampula admite haver 
fragilidade na provisão de água às 
comunidades

Governo de Nampula sem estratégias efeicientes para eliminar o problema da falta de água na província

AGOSTINHO MIGUEL

Dos 215 sistemas de abastecimento de água existentes em Nampula, 71 estão inoperacionais
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POLÍTICA 

Renamo rejeita um terceiro 
mandato de Nyusi

O líder da Resistência Nacio-
nal Moçambicana (Renamo, 
oposição) afirmou que o actual 
Presidente não pode recandida-
tar-se a um terceiro mandato, 
salientando que a Constituição 
proíbe essa ambição e que o 
povo moçambicano quer alter-
nância política.

“
Aquilo que o [Filipe] 
Nyusi quer eu não 
posso ser testemunha, o 
que eu tenho de defen-
der é a Constituição 
da República: todo o 

Presidente deve cumprir dois man-
datos no máximo”, afirmou à Lusa 
Ossufo Momade, em entrevista em 
Lisboa, onde se deslocou para um 
encontro do Instituto Democrático 
do Centro (IDC, organização que 
agrupa partidos do centro-direita).

“Todos aqueles que passaram por 
lá, fizeram dois mandatos - Chis-
sano, Guebuza - porque é que este 
vai fazer três mandatos”, questionou 
Momade, que se mostrou confiante 
numa vitória nas eleições gerais de 
2024. O actual Presidente, Filipe 
Nyusi, venceu as eleições presi-
denciais moçambicanas de 2014 e 
2019 como candidato da Frente de 
Libertação de Moçambique (Fre-
limo, no poder).

“O problema não é do nome [do 
candidato], o problema é do regime. 
O problema é do partido-Estado, a 
Frelimo que tomou conta do país”, 
afirmou. “O povo moçambicano 
já sabe, é um partido que está no 
roteiro há mais de 40 anos e não 
podemos procurar argumentos. 
Já chega! A Frelimo já fez o que 
tinha de fazer e temos de mudar as 
coisas, porque alternância é aquilo 
que os moçambicanos querem neste 
momento”, acrescentou o líder da 
Renamo.

Sobre o processo de Desmilitariza-
ção, Desarmamento e Reintegração 
(DDR), negociada nos acordos de 
paz após a guerra civil, Momade 
passa também a responsabilidade 
para a Frelimo. “Nós já fizemos 
o máximo, já desmobilizamos 15 

bases e 90% dos nossos combaten-
tes já estão nas suas casas. Agora 
aqui nós exigimos que cumpram 
com aquilo que prometeram aos 
combatentes, os projectos e as pen-
sões”, afirmou, admitindo que exis-
tem riscos sociais com a presença 
de muitos ex-militares sem formas 
de subsistência adequadas. “Foram 
feitas promessas, agora o que falta 
é a sua materialização e isso é da 
responsabilidade do Governo e da 
comunidade internacional”, salien-
tou Momade.

O presidente da Renano comen-
tou também sobre a instabilidade 
no norte do país, na província de 
Cabo Delgado, palco de ataques de 
insurgentes e extremistas islâmicos, 
uma situação que motivou o envio 
de uma força internacional para o 
terreno: “Temos de ir ao início da 
situação que foi em 2017 e nessa 
altura já havia informações sobre 
problemas sociais na região, mas o 
Governo desprezou os sinais. Nós 
vimos, na altura, que alguns distri-
tos foram abandonados pelo poder 
central”, disse, dando exemplos 
como Mocímboa da Praia, Palma 
ou Macomia.

Quanto ao futuro, Ossufo Momade 

defendeu negociações com os insur-
gentes, para retirar o apoio da popu-
lação a movimentos radicais islâ-
micos.

“Nós pensamos que todo o con-
flito para terminar deve ser através do 
diálogo, afirmou o líder da Renamo”, 
advogando que a população volte 
para as suas zonas de origem. Sobre 
a possibilidade de realizar eleições 
na região, Ossufo Momade mos-
trou-se céptico. “Penso que não 
há condições, considerou, dando 
o exemplo de um ataque recente em 
Muidumbe, apesar das promessas 
de pacificação.

Não é possível o nosso delegado 
de candidatura, nem os próprios 
elementos da Comissão Eleitoral, 
irem até lá, porque não há nenhuma 
segurança na região”, sublinhou.

Ossufo Momade disponível 
para ser recandidato à liderança 
da Renamo

O líder da Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo) afirmou-se 
igualmente pronto para ser recan-
didato à presidência do principal 
partido da oposição em Moçam-
bique, assumindo-se disposto para 
concorrer à chefia do Estado.

Em entrevista à agência Lusa 

em Lisboa, onde esteve para um 
encontro do Instituto Democrático 
do Centro (IDC, organização inter-
nacional que representa os partidos 
de centro-direita), Ossufo Momade, 
62 anos, remeteu a decisão para o 
congresso da Renamo, a realizar 
antes das eleições gerais de 2024, 
mas disse estar pronto para con-
correr contra o nome da Frente de 
Libertação de Moçambique (Frelimo, 
no poder desde a independência), 
que insiste em classificar como um 
partido-Estado.

Eu estou disponível porque ainda 
sou jovem e tenho energia para con-
tinuar a dirigir o partido Renamo, 
mas tudo vai depender dos órgãos 
do partido. Ainda bem que vamos 
ter o congresso”, o “órgão é que 
decide em relação a quem vai ser 
o candidato do partido, afirmou 
Momade, à frente da Renamo há 
quatro anos, após a morte do fun-
dador, Afonso Dhlakama. “Suce-
der a um líder carismático foi um 
desafio, mas, neste momento, esta-
mos a trabalhar para unir a família 
Renamo, porque o objectivo prin-
cipal da Renamo é dirigir o país”, 
explicou Momade.

Presidente da Renamo Ossufo Momade

MANGAVA DOS SANTOS

“Todos aqueles que passaram por lá, fizeram dois mandatos - Chissano, Guebuza - porque é que este vai fazer três mandatos?”, questionou 
Ossufo Momade
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CULTURA 

“Táxi driver”: um filme 
inesquecível

Há duas semanas, vi atra-
vés de uma das Salas de 
Cinema de Dublin, a versão 
restaurada do imprescindí-
vel filme Taxi Driver. A sala 
estava cheia de jovens. Mui-
tos deles viam o filme pela 
primeira vez, tinham o inco-
mensurável gosto de o ver 
pela primeira vez na grande 
tela. Tinham a oportunidade 
de contactar pela primeira 
vez com este estranho objecto 
de Scorsese, com esta estra-
nha personagem de De Niro, 
com aquela cidade de Nova 
Iorque sitiada sob o peso dos 
tempos, dias de chumbo.

O “summer of love” per-
tencia ao Passado, jun-
tamente com os sonhos 

daquela juventude em abandonada 
peregrinação à Califórnia. Os ídolos 
sucumbiram ao peso da Década de 
60, ao fecho dos anos de delírio sem 
fim. O Vietnam deu estranhos fru-
tos. Quando a crise do petróleo de 73 
assolou aquela gente, já tudo tinha 
um certo ar de fim de festa.

“Taxi Driver” surge no centro da 
tempestade, escondedouro dos descon-
tentamentos da juventude americana 
arquetipicamente consubstanciados 
na personagem de De Niro, jovem 
regressado da guerra, incapaz de dor-
mir e que percorre a noite, a grande 
noite novaiorquina no seu táxi. Sem 
destino, sem ânimo. Casas devolu-
tas, drogados, marginais, excluídos. 
E uma chuva que tarda, uma chuva 
que tudo limpe. 

A cidade que nunca dorme, o taxista 
que nunca dorme, as suas ruas, aveni-
das, vielas, sarjetas. Uma chuva que 
limpe a cidade e que limpe a vida de 
Travis. Porque este homem é um pobre 
diabo, institucionalizado pela selva 
vietnamita, incapaz de se relacionar 
com o outro, atabalhoado, enfim, 
filho do seu tempo, verniz estalado 
do sonho americano.

A cidade apresenta-se diversa da 
metrópole de “Cavaleiros do Asfalto” 
e de “Nova Iorque Fora de Horas” e, 
no entanto, transmite de modo igual-
mente eficaz a juventude americana, a 
noite americana. Scorsese não voltaria 

a filmar com semelhante jovialidade e 
dinamismo. De Niro fez história. Em 
momento algum sabemos o que espe-
rar de Travis. Imprevisível, louco, em 
fúria. Uma fúria por canalizar, difusa, 
disforme. Um candidato presidencial 
que aparece como um corpo estra-
nho. Uma sede de campanha imensa. 
“We are the people”. Uma pistola 
para matar elefantes, medicamentos, 
paranóia. Jodie Foster estreia-se no 
Cinema, e que estreia. E não esque-
çamos Harvey Keitel, outro talento.

O pequeno auditório da Sala do 
Cinema estava cheio de jovens. Parte 

deles via “Taxi Driver” pela primeira 
vez. Alguns saíram da sessão surpreen-
didos e rendidos ao filme. Outros não 
o compreenderam, a julgar pelas gar-
galhadas (ridículas e ignorantes) nos 
momentos de maior intensidade dra-
mática. A obra Scorsese ergue-se incó-
lume, rasga aqueles dias de chumbo 
e projecta-se nos nossos…

Um filme que aconselho vivamente 
aos Leitores a ver e que me fez recuar 
largos anos ao Passado, como se tratasse 
de uma Viagem ao Fundo da Gaveta 
do Esquecimento — Título de uma 
Selecção de Crónicas que pretendo 

publicar para Livro, ainda este ano 
—, através da conceituada Editora 
Seleprinter, SA., à qual estou ligado.

De Niro

AFONSO ALMEIDA BRANDÃO (Texto e Fotos) 

TAXI DRIVER: um filme
a não perder

Decorre a 9 de Março a expo-
sição “50 Anos da Minha 
Existência” de Isabel Leitão. 

A artista propõe oferecer a todas as 
pessoas presentes, um evento cultural 
que inclui para além de uma expo-
sição de arte, a apresentação da sua 
obra poética intitulada “50 Anos da 
Minha Existência”, um momento musi-
cal (composto por músicas do livro) 
e um desfile de moda da sua coleção 
Isaleyfashion.

 O seu livro, composto por algumas 
das pinturas que vão estar em exposição, 
narra através de 50 poemas inéditos, 
um percurso de vida e uma trajetória 

onde a arte, a cultura e o amor pela 
língua portuguesa são a monstra maior 
do trabalho de Isabel Leitão. 

A autora considera-se cidadã do 
mundo, não só pelas suas origens que 
derivam de vários continentes, mas pelo 
trabalho que desenvolve na CPLP. Exem-
plo disto são os “Prémios da Lusofo-
nia”, uma iniciativa da sua autoria, que 
homenageia anualmente em Portugal, 
desde 2017, cidadãos e cidadãs da luso-
fonia que se distinguiram pela obra e 
carreira em atividades como música, 
literatura, cidadania, artes, comunica-
ção social, teatro, cinema, educação, 
moda e estilismo.

Isabel Leitão expõe “50 nos da 
Minha Existência”

REDACÇÃO
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DESPORTO 

CFM disponibiliza 77 milhões de 
meticais para construção do complexo 
desportivo do Ferroviário de Lichinga

A empresa Portos e Cami-
nhos de Ferro de Moçambi-
que (CFM), o único patrono 
desportivo do Clube Ferro-
viário de Lichinga, assegu-
rou a disponibilidade de 77 
milhões de meticais para 
arranque, a breve trecho, 
das obras para a construção 
de um complexo desportivo 
pertencente a equipa que, há 
três anos, milita no escalão 
máximo do futebol nacional, 
vulgo Moçambola.

O Responsável da empresa 
no Niassa, Pedro Nharival, 
que prestou a informação 

no último Sábado (04/03) na cidade 
de Lichinga, no decorrer da Sessão 
de Assembleia Geral Ordinária, disse 
que a empresa Portos e Caminhos de 
Ferro de Moçambique (CFM), para 
além de prestar serviços de transporte 
de passageiros e mercadorias, tam-
bém está inclinada na promoção do 
desporto ao nível nacional e, neste 
contexto, o seu Conselho de Admi-
nistração deliberou a construção 
de um complexo desportivo para o 
mesmo clube que se localizará no 
bairro Assumane.

Nharival explicou que os desem-
bolsos do valor orçado para efeitos de 
construção da infra-estrutura serão 
feitos em fases até a sua conclusão e, 
neste momento, estão a ser tratados, 
nas suas fases finais, os documentos 
processuais necessários e da elabora-
ção do respectivo projecto, faltando 
apenas os anexos, para o arranque das 
obras, com orçamento já aprovado.

A fonte explicou ainda que, numa 
área de 5 hectares, as obras consistirão, 
para além do campo de futebol, na 
implantação de uma pista de atletismo 
e doutras modalidades, incluindo a 
sede do clube, residências para os 
treinadores e atletas e, mesmo sem 
especificar o nome do empreiteiro 
que será encarregue para a iniciativa. 
O nosso interlocutor informou ainda 
que as obras serão levadas a cabo 
por construtores oriundo da cidade 

de Maputo com quem lhe caberá 
fornecer detalhes de prazo e de con-
clusão das obras. O Responsável da 
empresa CFM disse estar confiante 
que, a avaliar pelas despesas com que o 
clube atravessa desde há longo tempo, 
com a conclusão das obras, espera-
-se ver um descongestionamento de 
custos para satisfazer as necessidades 
orçamentais desta turma desportiva, 
dentre outras, ligadas ao pagamento 
de salários, de prémios de jogos, de 
viagens de jogos realizados fora da 
província, do pessoal administrativo 
e de residências.

“Então, com a conclusão do com-
plexo desportivo que o CFM vai cons-
truir em Assumane, alguns custos vão 
reduzir. Será mais-valia para o clube 
e o nível de receitas vai aumentar e, 
como sabeis, o campo 1º de Maio, 
onde nós realizamos os jogos aqui, 
na cidade de Lichinga, nós pagamos 
renda, mensalmente”, referiu Nharival.

Ainda sobre isso, o Presidente do 
Clube Ferroviário de Lichinga, Cás-
simo Salimo, sublinhou que o facto 
é muito importante para o clube, que 
actualmente conta com uma sede 
provisória e, também, conta com um 
campo pelado que não reúne condições 
para o devido uso e que se localiza 
no bairro de Chiuaula, na cidade de 
Lichinga. Com isso, pela indisposi-
ção de campo próprio, as sessões de 
treinos e de jogos têm sido realizados 
no Estádio Municipal 1º de Maio, 

pertencente ao Conselho Autárquico 
da Cidade de Lichinga.

Por outro lado, a Sessão de Assem-
bleia Geral Ordinária abordou sobre 
o plano de actividades para a presente 
época futebolística e o informe das 
actividades referentes ao ano anterior. 
No primeiro, o Secretário-geral do 
Clube Ferroviário de Lichinga, Patrí-
cio Silvestre, informou que mais de 
30 milhões de meticais é o orçamento 
total para a realização das acções da 
sua equipa de futebol. Assim, desde 
o arranque dos preparativos da época 
futebolística 2023, em Janeiro, a equipa 
teve um plano para a prospeção de 
novos talentos oriundos dos bairros ou 
zonas suburbanas locais; a inscrição 
de jogadores e da equipa técnica à 
Federação Moçambicana de Futebol 
(FMF), cujos custos, respectivamente, 
rolam num orçamento de 70 mil e 
252 mil meticais.

Segundo Silvestre, para assegu-
rar a participação no Moçambola, o 
Ferroviário de Lichinga irá suportar 
cerca de 25 milhões de meticais, uma 
vez que no processo o clube se tem 
responsabilizado em 80 por cento dos 
custos da competição, cabendo ape-
nas a Liga Moçambicana de Futebol 
ao pagamento de passagens aéreas. 
Já para a Taça de Moçambique o 
valor está calculado em 2 milhões 
de meticais, pois que os jogos desta 
esfera não são custeados pela FMF 
e são dependentes dos respectivos 

clubes concorrentes. Sobre o relató-
rio de actividades da época 2022, o 
Presidente do Clube Ferroviário de 
Lichinga deu a conhecer que para a 
temporada futebolística em alusão, 
com inúmeras fases, dentre as quais 
se destacam a observação, avaliação 
dos atletas locais para integração ao 
plantel principal; a preparação física da 
equipa principal; a filiação do clube e 
inscrição dos jogadores, corpo técnico 
e dirigentes; e o licenciamento; todas 
elas tinham como principais objectivos 
definidos, a manutenção da turma 
na maior competição futebolística 
nacional e melhorar a classificação, 
pese embora a redução do número 
de equipas de 14 para 12.

O Presidente avançou que para a 
época futebolística 2023, perspecti-
va-se melhorar a classificação, isto é, 
ocupar os primeiros quatro lugares, 
entre outros.

PEDRO FABIÃO

Pedro Nharival

Cássimo Salimo
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