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A Oficial do Programa de 
Combate à Corrupção no 
CIP, Zanele Chilundo, que 

falava na última quarta-feira (08/03) 
em Lichinga, no âmbito da formação 
de 15 jornalistas e dois activistas sociais 
em matéria do género, explicou que es-
tas acções são desenvolvidas a partir do 
Programa do Combate à Corrupção im-
plementado pela sua organização, em 
parceria com a Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional para o De-
senvolvimento (AECID) e com o finan-
ciamento da União Europeia (EU), num 
montante não revelado.

Chilundo explicou ainda que o pro-
grama tem a duração de três anos e du-
rante o período em alusão o Centro de 
Integridade Pública tem como meta for-
mar 150 jornalistas e 20 organizações da 
sociedade de nível local, em todo o país, 
visando dotá-lo de conhecimentos so-
bre as fases de investigação de casos de 
corrupção; na monitoria do decurso dos 
processos judiciais, desde a denúncia até 
ao desfecho; e sobre como reportar os 
assuntos de corrupção e advogar para a 
responsabilização dos implicados.

De acordo com Zanele Chilundo, a 
primeira formação teve lugar no passa-
do dia 09 de Fevereiro em Tete e, até a 
data, já tinham sido abrangidas algumas 
divisões administrativas do território na-
cional, nomeadamente, Tete, Cabo Del-
gado, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala 
e Zambézia, onde foram seleccionados 
15 jornalistas e dois activistas em cada 
uma delas. 

O Pesquisador do Centro de Integri-
dade Pública na área de Anticorrupção, 
Baltazar Fael, mencionou as estatísticas 
internacionais que avançam que Mo-
çambique é um dos países mais corrup-
tos do mundo e desafiou aos profissio-
nais de comunicação social do Niassa a 
reduzirem os níveis de corrupção.

. “Queremos que, aquilo que vocês 
vêem na sociedade, na polícia de trânsi-

to, nos hospitais, etc., tragam evidências 
sobre esses casos. Não estou a falar de 
provas, mas evidências ou indícios para 
que as instituições competentes possam 
tratar dos assuntos, se for o caso, aca-
bar com a conotação das pessoas”, disse 
Fael. “Sabemos que a corrupção nunca 
vai acabar”, acrescentou.  O Procurador 
e Representante da Associação Moçam-
bicana dos Magistrados do Ministério 
Público, Mayden Lúcio, disse que a cor-
rupção continua a ser um dos grandes 
entraves no combate a criminalidade or-
ganizada e transnacional, pois é um dos 

modos operantes usados pelos crimino-
sos para lograr os seus intentos. Assim, 
com a formação dever-se-ão encontrar 
melhores formas e estratégias de erradi-
car o fenómeno na sociedade e nas insti-
tuições públicas e privadas. Lúcio disse 
ainda que na província do Niassa, ape-
nas no ano de 2022, foram tramitados 
um total de 112 processos, destes 79 re-
ferentes à corrupção activa, 13 passiva 
para acto lícito, dois de passiva para acto 
ilícito e sete de abuso de cargo ou fun-
ção, entre outros.

O Juiz Presidente do Tribunal Judi-

PEDRO FABIÃO

SOCIEDADE

O Centro de Integridade 
Pública (CIP), uma 
organização da sociedade 
civil moçambicana que visa 
promover a transparência, 
integridade e combater 
à corrupção na Função 
Pública, está a dotar 
jornalistas de diversos órgãos 
de comunicação social do 
país, com conhecimentos 
e estratégias de reporte de 
casos de corrupção, desde a 
denúncia até ao seu desfecho.

cial na Província do Niassa (TJPN), Ós-
car Basílio, salientou que a formação vai 
proporcionar ferramentas e instrumen-
tos para melhor percepção do fenóme-
no da corrupção aos jornalistas, porque 
a classe e a sociedade civil são os que 
trazem à ribalta as questões ligadas às 
actividades dos diversos órgãos públicos 
e privados. O Juiz Presidente informou 
que em 2021, na província foram julga-
dos e findos 73 processos sobre a corrup-
ção, contra 17 do ano passado. O jorna-
lista da Rádio Comunitária do distrito 
do Lago e beneficiário da formação, Da-
vid Muianga, agradeceu a ocasião pro-
porcionada pelo Centro de Integridade 
Pública e disse ter aprendido vários as-
pectos ligados à corrupção e, sobretudo, 
na qualidade de profissional de comuni-
cação social, como reportar casos desta 
natureza que vem acontecendo na pro-
víncia.

Muianga revelou ser triste a tendên-
cia de corrupção na província do Niassa 
envolvendo quadros da Função Pública 
ou do sector privado agravado pela falta 
denúncias ou de divulgação, por medo 
de represálias e, também, por desconhe-
cimento da lei que protege o cidadão de-
nunciante. “Espero que, para nós jorna-
listas que estivemos aqui na formação, 
esta seja uma semente lançada na terra 
fértil com esperança de dar frutos apre-
ciáveis, isto é, temos que trabalhar usan-
do os nossos órgãos de comunicação so-
cial fazendo denúncias e investigação de 
casos de corrupção”, referiu o jornalista.

CIP prepara jornalistas de Niassa para  
investigar casos de corrupção 

Equipa de formadores

Electricidade de Moçambique processa jornalista 
da Rádio Comunitária Kussinga

O MISA Moçambique tomou, 
na segunda-feira (06), o co-
nhecimento da intimação 

pela procuradoria distrital de Massinga, 
em Inhambane, do jornalista Armindo 
Vilanculos, da Rádio Comunitária Kus-
singa, para responder à um interrogatório 
no âmbito do processo especial número 
1038/0809/P/2023, em que é parte quei-
xosa a empresa Electricidade de Moçam-
bique (EDM) naquele distrito.  O caso 
remonta desde 08 de Novembro de 2022, 
altura em que a rádio Kussinga, na pes-
soa do referido jornalista, denunciou um 
esquema de corrupção e roubo de energia 
eléctrica envolvendo um técnico da EDM 
afecto à área de distribuição daquele dis-
trito.  

A informação, de acordo com fontes 
da Rádio, resultou da denúncia da co-
munidade do bairro Conze, na vila-sede 
do distrito, que revelou a “existência, em 
certos pontos do mesmo bairro, de resi-
dências com acesso privilegiado à cor-
rente eléctrica, em detrimento de outras.” 
De acordo com populares na altura en-

trevistados pela rádio, “o acesso à corrente 
eléctrica só era possível mediante o paga-
mento de contribuições financeiras no va-
lor de 6.000,00 MZN (seis mil meticais) 
por residência”, uma prática contrária à 
gratuitidade dos serviços de ligação, repa-
ração e manutenção da rede eléctrica em 
Moçambique.

De acordo com a rádio Kussinga, “de-
pois de recolher os dados junto dos denun-
ciantes, a emissora procurou ouvir o direc-
tor da EDM, Nito Silvestre Adriano. Mas 
este recusou-se a prestar declarações, por-
que no seu entender “existia [na altura] um 
porta-voz com responsabilidades de falar à 
imprensa.” Ainda assim, a rádio publicou 
a informação. Volvidos quase quatro me-
ses, o Jornalista Armindo Vilanculos re-
cebe, esta segunda-feira, uma notificação 
da procuradoria distrital de Massinga para 
ser ouvido em torno do caso.

Posicionamento
O MISA Moçambique deplora esta 

e qualquer outra forma de intimidação e 
perseguição a jornalistas que reportam e 

denunciam, corajosamente, actos de cor-
rupção nas empresas participadas pelo 
Estado, como é o caso da EDM. Sur-
preende especialmente ao MISA a pressa 
que o director da EDM teve em apresen-
tar a queixa contra o jornalista, em detri-
mento do apuramento da veracidade das 
denúncias em benefício dos clientes da 
empresa.

 O MISA entende que, ao processar o 
jornalista, o director da EDM, em Mas-
singa, ameaça a independência editorial 
dos jornalistas, encobre deliberada ou in-
deliberadamente os presumíveis corrup-
tos e corruptores e exime-se da responsa-
bilidade de garantir a gestão transparente 
daquela empresa pública.

O MISA faz lembrar que as fontes de 
informação têm a prerrogativa legal de 
aceitar ou recusar entrevistas. Mas tal re-
cusa não significa a não difusão da infor-
mação em causa. O MISA irá, por isso, 
acompanhar o caso a par e passo, ofere-
cendo todo o apoio necessário em defesa 
do jornalista e da rádio Kussinga

MISA
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De acordo com informa-
ções colhidas na última 
sexta-feira (10/03) na vila 

de Mandimba, distrito com o mesmo 
nome, no decurso da capacitação dos 
membros do Comité de Co-Gestão 
sobre Qualidade e Humanização dos 
Cuidados de Saúde, um evento pro-
porcionado pelo Programa LoCAL 
através da Organização Não Governa-
mental denominada United Purpose, 
indicam que, neste momento, todos 
os serviços daquela unidade sanitária 
estão a ser atendidos pela única pro-
fissional de saúde, desde que foi fei-
ta a entrega provisória do centro para 
prestação dos cuidados primários à 
população, há dois meses.

Cerca de 10 mil habitantes oriun-
dos, para além da comunidade local, 
dos povoados de Chipa, Chirope, Ma-
vila, Nalinge, Muheia, Matoto e Ngo-
mane estão a usufruir dos tais servi-
ços prestados pela única enfermeira 
no Centro de Saúde de Musserepa.

Infeliz com a realidade, o líder co-
munitário da zona que responde pelo 
nome de Musserepa Aidene, pronun-
ciou-se sobre o facto e confirmou em 
exclusivo ao NGANI lamentando pe-
las enormes enchentes de pessoas que 
se fazem presentes no centro e não 
são atendidas.

O líder comunitário aproveitou a 
ocasião para pedir ao Governo mais 
um enfermeiro, de modo que, em caso 
de problemas de saúde pessoais de um 
deles, o outro venha acolher os uten-
tes sem prejudicar o povo. Também, 
solicitou a disponibilização de painéis 
solares com vista a facilitar o atendi-
mento às mulheres nas horas de par-
to, acima de tudo nas noites em que a 
visibilidade é totalmente limitada.

“É verdade que o centro de saúde 
de Musserepa tem uma enfermeira. 
A unidade sanitária é nova e ela tam-
bém. As pessoas fazem enormes filas 
e há pacientes que não são atendidos. 
Isso é um ‘quebra cabeça’. Ela atende 

em todas áreas, sozinha. Para o Repre-
sentante do Fórum das Organizações 
da Sociedade Civil em Mandimba, 
Celiano Benjamim, a insuficiência de 
profissionais de saúde em Musserepa, 
é difícil. Por isso, entende aquele res-
ponsável, que é preciso desencadear 
acções para melhorar a situação.

“Ora vejamos. Quando ela está 
doente o Centro de Saúde fica vazio, 
mas os doentes aparecem porque sa-
bem que temos hospital por perto. É 
um grande prejuízo. O Governo, atra-
vés da Direcção Provincial de Saúde 
do Niassa tem que alocar mais um 
provedor de saúde e um agente de ser-
viço para Musserepa”, sugeriu Benja-
mim.

Patrícia Paissone, a única profis-
sional de saúde afecta ao Centro de 
Saúde de Musserepa, que é uma Téc-
nica de Medicina Geral (TMG), con-
firmou o facto e avançou tratar-se de 
um trabalho duro porque tem que fa-
zer tudo sozinha, desde a manutenção 
de condições de higiene até ao aten-
dimento directo dos pacientes que re-
correm à unidade sanitária, sobretudo 
nas áreas importantes como de Saúde 
Materno e Infantil (SMI), Medicina 
Geral e de farmácia, diariamente.

“Ali faço tudo de uma única vez. 
Tenho que entrar no domingo, orga-
nizar, para poder facilitar. Na segun-
da-feira, atendo e peso as crianças pri-
meiro; atendo as mulheres grávidas e 
depois sento na consulta. É um grande 
peso. Não é fácil trabalhar com uten-
te e fazer tudo às correrias. Cada um 
deve ser atendido e sair satisfeito. Lar-
gamos tarde”, confessou a enfermeira 
de Musserepa.

Patrícia solicitou ao Governo a 
alocação de outros profissionais de 
saúde, preferencialmente de Saúde 
Materno e Infantil (SMI) e uma au-
xiliar ou agente de serviço.  Como 
Governo, o Chefe da Localidade de 

Mississi, Ricardo Mário reconhece 
ser lógico a necessidade de se enviar 
mais profissionais para o local e disse 
que o assunto já foi colocado a quem 
de direito, uma acção que, segundo 
ele, é da competência da autoridade 
distrital de Mandimba. “Até então, a 
técnica está sozinha. De manhã, faz 
limpeza. Volta a tomar banho e vem 
atender os pacientes. O trabalho é 
redobrado”, resumiu o trabalho da 
enfermeira. “Agradecemos a United 
Purpose que apoia o Centro de Saúde 
de Musserepa a ter boas condições. A 
reunião foi uma mais-valia, pois com 
ela ultrapassou-se o problema de falta 
de um comité de co-gestão no centro. 
Prometemos implementar os conheci-
mentos adquiridos que consistem na 
difusão de informações para o bem 
desta unidade sanitária e da comuni-
dade”, acrescentou.

Segundo a Oficial de Projecto da 
United Purpose para área de Enga-
jamento, Gabriela Mombola, a exi-
guidade de profissionais de saúde em 
Musserepa é o maior desafio a avaliar 
pela densidade populacional estima-
da em cerca de 10 mil habitantes. “Es-
tamos conscientes disso e brevemente 
vamos resolver esta situação. Vamos 
pedir apoio ao Governo para que tam-
bém intervenha e coloque lá mais fun-

cionários. Nós como United Purpose 
estamos a fazer o nosso pape”, referiu.

Sobre a capacitação dos membros 
do Comité de Co-Gestão no Pacote 
sobre Qualidade e Humanização dos 
Cuidados de Saúde, disse sentir-se 
satisfeita, pois a comunidade tomará 
mais conhecimentos e consciência da 
responsabilidade de conservação da 
unidade sanitária para que a mesma 
seja resiliente.

O Ponto Focal de Qualidade e Hu-
manização na Direcção Provincial de 
Saúde do Niassa, António Capece, 
prometeu fazer chegar a informação 
aos seus superiores hierárquicos. O 
Gestor do Programa LoCAL no Nias-
sa, Eurico Júlio, chamou atenção aos 
participantes no sentido de a comuni-
dade participar no processo de gestão 
e conservação do Centro de Saúde de 
Musserepa para ajudar os profissio-
nais de saúde a gerir melhor a unida-
de sanitária e a providenciar um bom 
atendimento.

Por seu turno, o administrador 
do distrito de Mandimba, Braimo 
Mahie, confessou ao NGANI não ter 
sido informado acerca disso, mas pro-
meteu encontrar a respectiva solução. 
Por outro lado, Mahie reconheceu o 
papel da United Purpose, através de 
várias acções, em coordenação com o 
Governo dos distritos, proporcionan-
do oportunidades para a melhoria do 
acesso à água, saneamento do meio 
e saúde, representando, deste modo, 
uma valiosíssima contribuição para 
a materialização do Programa Quin-
quenal do Governo (PQG 2020/25).

Aos membros do Comité de Co-
-Gestão do Centro de Saúde de Mus-
serepa, o administrador convidou a 
cada um para assumir com respon-
sabilidade a implementação do pro-
grama e que as capacitações tragam 
mudanças ao nível institucional e nas 
comunidades, pela missão de contri-
buir na eficácia e gestão transparente 
da unidade sanitária.

A escassez de profissionais 
no Centro de Saúde de 
Musserepa que se encontra na 
localidade de Mississi, Posto 
Administrativo de Mitande, 
distrito de Mandimba, ao 
sul da província do Niassa 
está a afectar directamente 
aquela unidade sanitária 
e o desempenho da única 
enfermeira que ali trabalha.

PEDRO FABIÃO

Falta de profissionais de saúde afecta 
o Centro de Saúde de Musserepa

Patrícia Paissone, a única enfermeira do Centro de Saúde de Musserepa

Líder Comunitário de Musserepa

Oficial do Projecto da United Purpose
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Maior parte de edifícios escolares 
de Nampula são vulneráveis a 
intempéries

Historicamente, para além 
das casas de construção 
precária, um dos sectores 

públicos que mais sofre com as tem-
pestades e ciclones, é a educação. 
Estudos recentes levados a cabo em 
alguns distritos, indicam que as infra-
-estruturas escolares, na sua maioria, 
não são resilientes e são vulneráveis a 
tempestades e ciclones, como foi dito 
durante a reunião do Comité Opera-
tivo de Emergência (COE), realizada 
na cidade capital, sob comando da 
Ministra da Administração Estatal e 
Função Pública Ana Comoana, man-
datária do Conselho de Ministros na 
província, para a monitoria da acção 
de resposta ao Ciclone Freddy.

Jorge João representante do sector 
da educação (cluster da educação) na 
reunião, disse que desde que surgiu o 
alerta sobre a passagem do ciclone, o 
grupo fez uma ronda aos pontos que 
provavelmente seriam mais afectados 
na província, na qual foi possível apu-
rar que num universo de 651 escolas 
existentes em cinco distritos nomea-
damente, Moma, Larde, Angoche, 
Murrupula e Mogovolas, onde fez-se 
o levantamento, 360 são vulneráveis 
e apenas 111 é que podem servir de 
abrigo em caso de calamidades como 
ciclones e tempestades.

“Se me permitirem, queria frisar 
que das 147 escolas existentes no dis-
trito de Moma, 109 são vulneráveis 
e 31 podemos usar como abrigo. Em 
Mogovolas temos 151 escolas, dessas 
64 são vulneráveis e 32 podem servir 
como abrigo. No distrito de Larde te-
mos 43 estabelecimentos de ensino, 
onde 25 são vulneráveis e 8 podemos 
usar como abrigo. Em Angoche, dos 

183 existentes, 88 são vulneráveis e 15 
podem servir de abrigo e em Muru-
pula temos 127 escolas das quais 74 
vulneráveis e 20 que podem servir de 
abrigo” disse João.

Quanto ao apoio do sector, a fon-
te deu a conhecer que numa reunião 
efectuada recentemente com os par-
ceiros, foi possível apurar-se alguns 
que mostraram a sua disponibilidade 
em poder apoiar este sector que mui-
ta das vezes tem sido o mais vulnerá-
vel a estas intempéries. “Em termos 
de organizações assim como dispo-
nibilidade, ficamos a saber que para 

além do quadro do pessoal disponí-
vel, temos duas viaturas da PLAN 
International, uma da Save the Chil-
dren, mas também ficamos a saber 
que uma outra duas viaturas, 300 
mantas e 500 peças de roupas diver-
sas. A nível da UNICEF, ficamos a 
saber da disponibilidade de 3 viatu-
ras, 3000 Kits de alunos e 200 lonas” 
acrescentou.

Gestão dos apoios deve ser efec-
tiva. Falando no seu discurso de en-
cerramento da reunião, a mandatária 
do Conselho de Ministros na provín-
cia de Nampula Ana Comoana, elo-

giou e agradeceu a prontidão de to-
das as forças vivas e as organizações 
que disponibilizaram apoios para 
a população afectada pelas intem-
péries, tendo apelado a uma gestão 
efectiva dos bens alocados, por forma 
a que possam beneficiar os que real-
mente necessitam. “Ouvimos aqui e 
agradecemos pelo facto de que para 
além dos daqui, há apoios que saem 
da província de Cabo Delgado para 
Nampula e esperamos que esta pro-
víncia também siga o exemplo”, dis-
se Comoana.

ANTÓNIO CITURA

A questão da resiliência 
nos edifícios de habitação 
assim como infra-estrutura 
sociais, continua um 
grande desafio para 
Nampula, facto que coloca 
a província na condição de 
vulnerabilidade em caso 
de possíveis tempestades e 
ciclones.

Maior parte de escolas de Nampula são assim
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OPINIÃO

Moçambique e o mundo 
foram acolhidos com a 
chocante notícia de que 

o rapper e compositor moçambicano 
Edson da Luz, mais conhecido por 
Azagaia, perdeu a vida na sua residên-
cia, supostamente vítima de um ata-
que de epilepsia. O artista foi conheci-
do por abordar temas profundamente 
candentes que têm vindo a afectar os 
Estados africanos, como a governa-
ção, corrupção, pobreza, desigualdades 
sociais, prostituição, descolonização, 
aculturação forçada, ajuda externa e 
modelos de desenvolvimento baseados 
na exploração dos recursos naturais.

Quanto à governação, esta foi con-
siderada como a razão pela qual os 
Estados africanos estão em situação 
degradante, na medida em que ele-
mentos como a corrupção e o saque 
de bens públicos para fins privados 
ainda são estruturantes nos Estados. 
No seu primeiro álbum Babalaza, na 
faixa número 15 A Marcha descrita 
como um direito, o rapper enfatiza de 
forma muito clara… “ladrões fora, cor-
ruptos fora, assassinos fora… gritem 
comigo para essa gente ir embora”. 
Estava assente na mensagem de Aza-
gaia que Moçambique era dirigido por 
líderes cleptocráticos, que nas pala-
vras de Chabal e Daloz, beneficiam-
-se através do abuso da corrupção, o 
que coloca muitos moçambicanos na 
miséria, fome e desgraça.

Ainda no mesmo álbum, a penúl-
tima faixa, aborda sobre as mentiras 
da verdade, que nas suas rimas Aza-
gaia repete sistematicamente que “se 
eu dissesse”. Ou seja, nem tudo que 
eles dizem é a verdade – é verdade, 
eles fazem-te pensar que tu sabes, mas 
não sabes, cuidado com as mentiras da 
verdade”. Com esse trecho, Azagaia 
faz-nos perceber que a mentira sem-
pre esteve profundamente presente no 
processo da construção e governação 
do Estado, sobretudo em momentos 
de crise. Podemos associar a menti-
ra com as promessas eleitorais e no 
actual momento do país, a questão 
do terrorismo. O terrorismo não foi 
reconhecido como fenómeno quando 
em Outubro de 2017 iniciou em Cabo 
Delgado, a tomada da vila de Mocím-

boa da Praia foi negada pelas autori-
dades que comunicam o terrorismo, 
por essa razão que, citando Azagaia, 
o discurso da negação, pode ser assu-
mido como uma mentira da verdade, 
da qual devemos ter todo o cuidado, 
porque nem tudo o que eles dizem é 
a verdade.

O álbum Cubaliwa foi mais pro-
fundo na mensagem, não será possível 
podermos abordar cada faixa de forma 
particular. Mas na primeira, Azagaia 
destaca que “pelo menos não mentiu 
disse a verdade na tua cara e tu calaste”, 
ou seja, não se deixou subjugar pelos 
que tentaram silenciá-lo. Em seguida 
faz uma viagem aos Cães de Raça, 
que no período pós-colonial apresen-
tam comportamentos e práticas pouco 
abonatórias na sociedade, centrando-se 
em quatro “raças” predominantes no 
país, “mulato, preto, branco e monhé. 
Quanto ao preto, Azagaia o descreveu 
como o dono da terra sem nunca ter 
mandado nela, o que expulsa o colo-
no, mas nunca o colonialismo, com os 
amigos quer paz, mas com os irmãos 
faz a guerra”. Nesta canção é notório 
que as comunidades africanas, mesmo 
com o fim da guerra civil, o processo 
de reconciliação ainda permanece de-
safiante. Não conseguimos conviver e 
cooperar e o ambiente é de alta com-
petição e exclusão do outro.

No ABC do preconceito, o artista 
discorre em torno dos vários precon-

ceitos e valores presentes na sociedade 
moçambicana, num contexto em que 
o Licenciado é descrito como doutor 
e a formação vai lhe permitir usufruir 
de um salário relativamente alto. Pro-
blematiza a questão da pobreza e a 
abundância da ONU, as altas taxas de 
HIV-SIDA, a emergência das super-
potências que mandam e controlam 
o mundo como os Estados Unidos e 
como não poderíamos deixar de lado, 
o “P” da pobreza absoluta que desde 
a independência conquistada em 1975 
tem sido a razão da nossa luta, onde 
podem ser encontrados o preto e polí-
tico, mentiroso, filho da luta que desde 
1975 enriquece à custa dos recursos 
do Estado”. Com isso, mais uma vez, 
Azagaia critica um modelo de gover-
nação baseado na corrupção.

Azagaia também apresentou como se 
faz para subir na vida (faixa número 7) 
em uma sociedade altamente desigual 
e que os direitos das mulheres são um 
desafio constante e permanente. Uma 
sociedade na qual a mulher tem que 
se subjugar as obrigações e assédios. 
E complementa a mensagem quando 
apela a uma Revolução Já, que pre-
tende resgatar a identidade e cultura 
africana, que devido ao processo da 
aculturação forçada pelo colonialismo, 
alterou profundamente os modos de 
ser e estar nas sociedades africanas. 
O artista, destaca que a fotocópia de 
uma cultura, não se autentica.

Vamos terminar a reflexão com a 
música Países do Medo – onde nin-
guém quer perder o desenvolvimento, 
que fez  com os MCs Valete e MCK, 
onde discorrem sobre os problemas do 
subdesenvolvido desde a independên-
cia dos PALOPs, nas antigas colónias 
portuguesas. Nalguns trechos os artistas 
destacam que “temos carvão, temos pe-
tróleo, temos gás natural. Afinal, Mo-
çambique não é só um paraíso fiscal, A 
VALE e a MOZAL fazem turismo mi-
neral. E os gringos vêm com guindaste 
e capacetes amarelos”. Valete destaca 
que “este é o país do pai banana, Pre-
sidente é Deus, quem critica profana. 
Política é suja tipo filme pornográfico, 
Líder ditador tem petróleo democrá-
tico. Cavaco sabe, mas finge que não 
vê, os investimentos da Isabel, Kopeli-
pa e da Tchizê (filhas do ex-presidente 
Angolano, José Eduardo dos Santos).

Em relação a Angola… destaca-se 
“os 40% de pessoas a viver com me-
nos de 1 dólar por dia, vítimas da me-
galomania e da cleptocracia. 55% da 
população analfabeta, repleta de ca-
rências, governação objecta. 47 anos 
de esperança média de vida, Angola, 
nação perdida, estripadora e homicida. 
Zedú, sua filha Isabel e seus generais, 
cagam (…)  Azagaia, Valete e Mck, 
nós colocámos a lusofonia no mapa 
geoestratégico do Hip-hop, considerem 
isso um golpe de estado”…

Descrever Azagaia para além de um 
privilégio é uma responsabilidade. O 
rapper Moçambicano evidencia o que 
foi dito por Carlos Cardoso “não se 
põe algemas nas palavras” e Azagaia 
cumpriu com a sua missão. Se antes o 
colonialismo foi vencido pela via ar-
mada, hoje, através dos instrumentos 
democráticos, Azagaia exerceu o seu 
activismo, criticando objectivamente os 
elementos que impedem o desenvolvi-
mento de Moçambique e dos Estados 
Africanos,. É por essa razão que tanto 
acadêmicos, activistas, sociedade civil, 
líderes políticos e religiosos, pan-afri-
canistas, estudantes, cidadãos comuns, 
profissionais, entre outros, se revê na 
mensagem de Azagaia, a voz e o herói 
da nossa era, cuja música permanece 
em nossos corações.
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Azagaia: a voz e o herói 
da nossa era

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
      Jaime Newton Z. Gode

Até sempre, a voz e o herói da nossa era!



Passados sete anos de Filipe 
Nyusi como Presidente da 
República do nosso País, 

parece-me evidente que um dos seus 
maiores fracassos resulta da incapa-
cidade de escolher colaboradores de 
qualidade. Os sucessivos exemplos que 
têm sido o dia-a-dia da fracassada e 
infeliz Governação Moçambicana, re-
velaram uma incompreensível ligeire-
za na escolha dos colaboradores com 
que Nyusi se rodeou. A realidade tem 
vindo a demonstrar, pouco a pouco, 
Ministros e demais Membros do Go-
verno e de outros colaboradores que 
estão não apenas impreparados para 
as difíceis tarefas da Saúde, da Edu-
cação, da Justiça, da Economia, mas 
também com enormes fragilidades de 
carácter, que os leva sucessivamente 
a defender objectivos indefensáveis e 
contrários ao interesse Nacional.

Um dos exemplos trata-se de Celso 
Correia, através da sua entrada em 
funções no Governo, em 2015. Ac-
tualmente detém uma das mais im-
portantes Pastas Ministeriais e o seu 
lugar devia de ser posto em causa pelas 
declarações inacreditáveis que pro-
feriu. Estamos perante um flagrante 
exemplo de um indivíduo irrespon-
sável, de “boca-cheia”, mentiroso e 
de extrema infatilidade de bradar aos 
céus! De um irresponsável que deve 
ser exonerado e substituído o mais 
urgentemente possível, sem paninhos 
quentes nem contemplações. 

Quando afirmou que a «Fome em 
Moçambique (quase) não existe e que 
cerca de 90% da População COME 
três Refeições por dia — e que ape-
nas 10% da mesma é que passa por 
dificuldades...» — deixou-nos perple-

xos e a pensar se estavamos ou não 
a “sonhar acordados”, uma vez que 
a maioria do nosso Povo se encontra 
numa situação de inseguração Ali-
mentar e Pobreza Extrema.

Se este comentário não fosse Sur-
realista no mínimo seria Anedótico 
e Infeliz; é um comentário de quem 
não sabe ou desconhece, em absolu-
to, a Verdadeira Realidade de Mo-
çambique, no capítulo da Pobreza, 
da Fome, da Miséria, das Dificulda-
des Permanentes e do Desemprego 
Elevado por que a nossa População 
passa.

Este tipo de afirmações Utópicas, 
proferidas, assim, com tanta ligeireza 
e estupidez, coloca-nos a todos numa 
situação verdadeiramente vergonho-
sa. Um tagarela sem correcção e de 
Bradar aos Céus. 

Logo, não tardaram ouvirmos as 
diversas vozes discordandes, de Norte 
a Sul do País, dos mais variados Qua-

drantes Políticos às individualidades 
marcantes do Sector da nossa Socie-
dade — incluindo a da Comunicação 
Social! —, a propósito dos tremendos 
disparates e das inverdades deste irres-
ponsável cabotino de trazer por casa 
e conhecido político de Aviário, que 
se chama Celso Correia...

É neste contexto que a qualidade 
individual dos escolhidos conduz à 
qualidade do trabalho da Equipa, mas 
em que o Colectivo não atrofie as res-
ponsabilidades de cada um, a inicia-
tiva, a criatividade e a indispensável 
acção individual. Trata-se, no final do 
dia, de uma soma de valores positi-
vos, cujo produto final é a estratégia 
debatida e compreendida por todos. 

Infelizmente, nada disto existe nos 
Governos da FRELIMO desde 1975 a 
esta parte, em que a maior qualidade 
dos escolhidos é a Fidelidade (quase 
cega!) e a Conformidade com os de-
sejos do «Chefe Apache», para mais 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

desejos descontínuos e sem definição 
de Acordo com o Interesse Nacional.

São “acidentes de percurso” como 
este que afectam a nossa Credibili-
dade no Estrangeiro, no terreno dos 
resultados que pretendemos atingir, 
com algumas visitas oficiais que rea-
lizamos no exterior e que acabam por 
nos deixar envergonhados por serem 
ridículas e disparatadas. Celso Cor-
reia é, de facto, um Ministro irres-
ponsável e merecedor de levar duas 
palmadinhas no rabiosque... 

Volto ao ponto de partida, os Go-
vernos, como as Empresas, são Or-
ganizações formadas por Homens e 
Mulheres escolhidos pelos seus mé-
ritos, sendo que apenas os resultados 
mostram o acerto das escolhas feitas. 

Ora, a julgar pela POBREZA dos 
resultados dos últimos sete anos e dos 
inúmeros casos verificados de que as 
Dívidas Ocultas e a TSU são dois 
exemplos a considerar — a verdade 
é que Moçambique empobreceu e se 
afastou dos outros povos dos PALO-
P´s, por um lado, e da África Austral, 
por outro — sem incluirmos a União 
Europeia no rol —, bem como pelos 
casos e disparates que enchem as pá-
ginas dos jornais moçambicanos, a 
mostrar a Ferocidade dos Escolhidos 
no ataque à gamela do Estado com 
a Corrupção, os Desvios e o Despe-
sismo dos dinheiros Públicos em ace-
larada marcha —, somos forçados a 
concluir que o nosso actual Presidente 
da República pode ter algumas qua-
lidades, mas que a escolha dos seus 
Colaboradores e que o seu nome im-
plicado em diversos escandalos, não 
são certamente alguns deles. 
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Celso Correia: cabotino e 
aldrabão

Celso Correia
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Pensamentos à tona
Juleca Paposseco

A vida é uma dádiva. Ela nos 
foi dada, como todos nós po-
demos perceber sem pedir, 

apenas é algo que quando nos damos 
conta, já estamos inseridos no mundo. 
Por isso, na perspetiva teológica, so-
mente Deus é quem dá vida, algo que 
a ciência fundamenta com mecanismos 
meramente evolutivos até então. 

Por que podemos dizer que nos foi 
dada sem pedir? Pelo simples facto da 
ideia de aparecer no mundo não per-
tencer ao bebé. Vejamos que quando 
nasce, é um ser tão inocente que as 
únicas formas de expressar os seus sen-
timentos é com o seu semblante que 
deixa transparecer o seu estado: se está 
incomodado com algo chora, se gosta 
das gracinhas que os mais velhos fazem 
nele, ri. Logo, dentro das compreensões 
humanas, não há como este bebé, an-
tes mesmo de nascer, ter pedido para 
vir ao mundo.

Uma vez no mundo, estamos todos 
em constantes mudanças. O bebé vira 
um adolescente, depois jovem, adulto e 
por último velho. Durante este proces-
so, acontecem coisas que podem abalar 
emocionalmente o ser humano, como 
doenças, decepções, desavenças, mor-
tes e outras eventualidades.

Um aspecto por considerar é que 
todo ser humano sabe, que no mundo 
existem coisas acontecendo a toda hora: 

enquanto escrevo este texto, alguém está 
a se casar, alguém está doente entrando 
num hospital, alguém está indo ao sho-
pping, alguém está a ter uma criança, 
alguém está a viajar, outros estão a sair 
do trabalho, enfim, são apenas acon-
tecimentos normais. Por que normais? 
Eles são acontecimentos normais por-
que fazem parte da natureza humana, 
ou seja, são eventos que quando se dão 
na vida de alguém ninguém fica sur-
preso, pois ela não será a única pessoa 
neste mundo a passar por isso. 

Os seres humanos, reagem a estes 
acontecimentos apresentando emoções 
diferentes para cada situação. Por exem-
plo, se está a se casar, fica alegre, de 
bem com a vida. Se está doente, fica-
-se triste, pois algo não vai bem no seu 
corpo. 

Assim, indo diretamente ao ponto, 
como diriam os brasileiros, indo ao x 
da questão, em situações diversas o Ho-
mem expressa emoções de tristeza ou 
até mesmo desgosto por um certo tipo 
de acontecimento, muita das vezes são 
sentimentos causados por perda de al-
guma coisa. E é neste exacto momento 
que precisamos nos dar conta de que 
todos estes eventos são acontecimen-
tos normais, não deveria ser o fim do 
mundo só porque alguém perdeu um 
celular, por exemplo. 

Deveríamos na sequência de nos 

lembrarmos que a qualquer momento, 
acontecem roubos no mundo tanto de 
celulares como de outras coisas. Isto 
parte por exemplo da consciência de 
que no mundo existem ladrões, apesar 
de ser uma actividade reprovada pela 
moralidade que rege a sociedade, não 
podemos negar a existência deles e que 
um dia seremos alvo deles só não sa-
bemos quando. Não estou dizendo pa-
ra simplesmente nos alegrarmos com 
tudo o que acontece no mundo, estou 
apenas a tecer algumas considerações, 
que podem até ser levadas como uma 
sugestão.  Estou a sublinhar a ideia de 
que tudo o que acontece no mundo são 
apenas factos inerentes ao ser humano. 
Logo, quando nos acontece coisa do 
género, já podemos pensar em proces-
sar o evento de forma diferente, como 
por exemplo, “chegou a minha vez de 
ser atacado por eles” pois você vivo no 
mundo, no mundo existem ladrões e 
há possibilidade de eles atacarem a si. 

Simples assim, um outro exemplo 
é com relação a questão de uma doen-
ça. Você descobre que tem malária. É 
justo que sofra as consequências desta 
doença que são os clássicos sintomas 
de dor de cabeça, falta de apetite, frio, 
dentre outros sintomas. Após a medi-
cação pode passar ou não dependendo 
de como reagirão os seus anticorpos. 
Em contrapartida, fora dos sintomas os 

seres humanos tendem a vitimizar-se 
quando isto acontece com questões do 
tipo” por que eu tinha de ter malária 
justo agora “, “por que eu”? 

Assim como existem ladrões para 
roubar, existem doenças que nos atacam, 
existem bons e maus amigos. Se perdeu 
emprego por exemplo, pode pensar no 
seguinte: “ok, talvez eu não esteja qua-
lificado para a vaga, talvez eu precise 
fazer novos cursos para aumentar a mi-
nha chance de ser aceito, talvez o meu 
currículo precise de uma actualização, 
vou em busca de outra vaga, em que 
eu esteja apto e qualificado para tal já 
para esta vaga não sirvo”. Uma outra 
alternativa seria: “ok. Vou estudar mais 
no sentido de adquirir habilidades pe-
las quais estou perdendo esta vaga e 
no futuro, terei a vaga novamente ou 
algo muito melhor. Portanto, com estas 
reações, facilmente seguimos em frente 
com a consciência de que são aconte-
cimentos normais, ficamos tristes sim, 
mas sem atingir níveis alarmantes e a 
vida continua. Nesta ordem de ideias, 
o nosso lado emocional pode ser for-
tificado mudando a nossa maneira de 
pensar e reagir a determinados aconte-
cimentos “normais” da vida. Alinhan-
do o seu ser a essa forma construtiva 
de pensar, é possível proporcionar uma 
vida mais leve, livre do estresse pois 
não há motivos para tal.

Carta do Leitor

Qual é o lugar de homens como Azagaia?
Muito tenho lido e acom-

panhado nas redes sociais 
sobre o lugar de Azagaia 

na sociedade moçambicana. Alguns su-
gerem que seja depositado na Praça dos 
Heróis, outros mais do que isso, exi-
gem uma mensagem de condolências 
dirigida à família por parte do Chefe 
de Estado, como nos habituou noutros 
infortúnios de personalidades nacio-
nais e internacionais. 

É legítima esta exigência, sobretudo 
quando se assume de que os 33.645.775 
de moçambicanos cabem num só co-
ração, que às vezes, não é tão enorme 
quanto se nos faz parecer. Todavia, o 
que se esquece nestas circunstâncias ou 
por emoção ou por comoção, é que a 
figura de Azagaia transcendeu o local 
(Namaacha), o nacional (Moçambique) 

e o continental (África). Azagaia é de 
uma dimensão mundial e enorme. O 
que significa que colocá-lo numa Pra-
ça de Heróis, muitos deles sem heroi-
cidade alguma, é reduzi-lo demais e é 
contra tudo o que ele acreditou e lutou. 

Comparo Azagaia com Sócrates, 
que contra todas as correntes de pen-
samento do seu tempo usou a Filoso-
fia, ele a música, para abordar questões 
advindas das relações humanas e do 
convívio em sociedade, como a justiça, 
o bem-comum, a moral e a verdade. E, 
quem escuta as músicas do Azagaia, 
não só encontra nelas estas questões 
todas vertidas, como também encon-
tra propostas de soluções para estes 
problemas, que não são somente dos 
jovens, mas de toda a sociedade mo-
çambicana. Pois, pensar a pátria hoje, 

como ele se dignou a fazer, é pensar o 
futuro desta mesma pátria e dos seus 
habitantes. Assim, desejar que ele fi-
que numa Praça de Heróis, é de uma 
contradição profunda, não apenas com 
os seus ideais, mas com toda a sua fi-
losofia e crenças. 

Azagaia é dos poucos jovens cuja 
obra foi estudada nas nossas academias, 
ele ainda em vida. E, sinceramente, 
nenhuma mensagem de condolências 
venha de quem vier, vai superar uma 
citação feita por um académico como 
Boaventura de Sousa Santos. Portanto, 
se queremos que mano Azagaia tenha 
o descanso que merece, deixemos que 
ele seja colocado no lugar que a família 
preparou para si, que é no meio do po-
vo, com o povo e para o povo. Azagaia 
representou, representa e representa-

rá sempre os 90% de moçambicanos 
acusados de ter três refeições diárias 
e com cinco alimentos diferentes e os 
91% dos funcionários públicos acusa-
dos de terem tido um incremento sa-
larial através da TSU. 

Azagaia é o povo e não há povo que 
caiba numa cripta. Portanto, a melhor 
forma de honrá-lo é continuarmos a 
sua luta, a luta pela justiça, bem-co-
mum, direitos humanos e a verdade. 
E esta luta não tem cor e não é apenas 
dos jovens. É uma luta de todos que 
sonham com uma pátria melhor, uma 
pátria onde se respeitem as vontades 
do povo. 

O caminho é longo. Mas podemos 
e devemos chegar lá.  Povo no Poder!

TIMOTEO PAPEL

Aceitando a normalidade 
das coisas
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As empresas que sofre-
ram impactos directos dos 
ciclones tropicais Idai e 
Kenneth que num passado 
recente abalaram as regiões 
Centro e Norte do país, 
tendo destruído inúmeras 
infraestruturas públicas e 
privadas, criando um am-
biente de vulnerabilidade 
no seio das comunidades, 
serão financiadas nos pró-
ximos dias para voltar à 
operacionalização.

Dados na posse do NGANI 
indicam que, o gabinete 
de reconstrução pós-ciclo-

ne irá financiar apenas as empresas 
em situação fiscal regularizada num 
montante global de 15 milhões de 
dólares doados pelo Banco Mundial.

Segundo o Director executivo 
do gabinete de reconstrução, Luís 
Paulo, o processo de financiamen-
to compreende dois escalões, sendo 
que o primeiro vai de um milhão 
de dólares para financiar empresas 
de classe B e o segundo com dois a 
três milhões de dólares, para as em-

ECONOMIA
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presas de nível A respectivamente.
Face a situação, Paulo chama 

atenção às empresas para o cum-
primento dos requisitos necessários 
de modo que o processo de seleção 
não seja marcado por irregularida-
des. “As propostas das empresas que 
não reunirem elementos suficientes, 
principalmente a regularização da 
situação fiscal, serão automaticamen-
te invalidadas para não comprome-
ter o processo”, avisou o dirigente.

A fonte recordou que, na primei-
ra janela, inúmeras empresas foram 
desqualificadas por não reunirem 
requisitos e outras por exigências de 
valores acima estabelecido. Aque-
le responsável disse ainda que após 
a submissão das propostas, as em-
presas fustigadas pelos ciclones tro-
picais Idai e Kenneth, têm 10 dias 
para efeitos de reclamações ou re-
visão das matrizes de candidatura. 
“Aceitamos as reclamações devida-
mente analisadas e alguns recursos 
de acerto num prazo de 10 dias, daí 
que encorajamos as empresas para 
que cumpram os requisitos neces-
sários”, frisou.

A fonte que falava no lançamento 
da segunda janela do programa de 
subvenções equivalentes às micro, 

pequenas e médias empresas, na úl-
tima quinta-feira em Nampula, ex-
plicou que, nesta etapa o processo 
irá abranger as províncias de Nam-
pula, Zambézia e Cabo Delgado, 
sendo que na província anfitriã serão 
contemplados os agentes económi-
cos dos distritos de Érati, Memba, 
Monapo e Nacaroa.

Num outro desenvolvimento o 
director do gabinete de reconstrução 

fez saber que, serão financiadas cerca 
de 600 empresas das 7 províncias 
mais afectadas pelas tempestades 
tropical Idai e Kenneth cujo acto 
de apuramento final está marcado 
para Outubro do corrente ano.

“Este financiamento não se re-
sume apenas em dinheiro, porque 
pretendemos oferecer donativos tam-
bém”, esclareceu.

Jeremias Muapasse do sector pri-
vado, entende que com o lançamen-
to da segunda janela, abre-se uma 
nova página para ajudar as empresas 
em situações de falência em resul-
tados dos efeitos calamitosos. “Es-
peramos que esta ocasião sirva de 
oportunidade para o financiamen-
to das empresas que terão perdido 
tudo por causa dos ciclones. Aliás, 
cabe a nós como sector privado dar 
o nosso contributo às empresas para 
poderem se candidatar”, disse.

Refira-se que, participaram do 
evento do lançamento da segunda 
janela do programa de subvenção 
equivalentes, agentes económicos 
baseados nas províncias de Cabo 
Delgado, Nampula e Zambézia para 
além dos directores dos serviços dis-
tritais de planeamento e infraestru-
turas de Nampula.

Banco Mundial tem 15 milhões de 
dólares para empresas afectadas 
pelo Idai e Kenneth

Uma das empresas destruidas pelo Idai

AGOSTINHO MIGUEL
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Dirigente do Banco Mundial dá nota 
positiva à retoma em Cabo Delgado

A vice-presidente do 
Banco Mundial para a 
África Oriental e Austral, 
Victoria Kwakwa, ava-
liou de forma positiva o 
regresso da vida às ruas 
de Palma e Mocímboa da 
Praia, junto aos projectos 
de gás em Cabo Delgado, 
Moçambique. “Estou con-
tente com o que vi: é enco-
rajador ver a actividade 
económica vibrante nos 
mercados, é agradável ver 
a formação da juventude, a 
construção e agricultura”, 
referiu a dirigente.

Kwakwa passou na quar-
ta-feira no norte de 
Moçambique, pela região 

que sofre a insurgência armada desde 
2017, cujos ataques levaram à sus-
pensão de projectos de gás em 2021. 
Uma coligação de tropas do Ruanda 
e da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) 
ajudou as forças moçambicanas a 
libertar a zona dos investimentos, 
que deverão ser reiniciados este ano.

A petrolífera francesa TotalE-
nergies disse que está a avaliar a 
segurança e respeito pelos direi-
tos humanos para decidir, mas as 
empresas locais e o subempreiteiro 
“Saipem” já referiram que a retoma 
vai acontecer a meio do ano. 

“O que se passa no Norte é bas-
tante importante e quis ver os esfor-
ços de estabilização” que abrem 
portas a “grandes actividades eco-
nómicas, como os projectos de gás 
natural”, referiu Victoria Kwakwa. 
“O Banco Mundial está a ajudar 
os residentes a terem acesso a con-
dições de vida e serviços básicos 
essenciais” e tentar que até possam 
ser “melhor do que eram antes”, 
concluiu.

Nesta primeira visita a Moçam-
bique, a dirigente pretende debru-
çar-se sobre o plano de reformas 
do Governo, as causas das fragili-
dades do país e o aumento da resi-
liência de Moçambique. A agenda 

inclui encontros com o Presidente 
de Moçambique, o Primeiro-Mi-
nistro, Ministro da Economia e 
Finanças e Governador do Banco 
Central, entre outros, dias depois 
de a organização ter aprovado um 
novo quadro de parceria com o país 
até 2027.

O novo quadro de parceria apro-
vado em 24 de Fevereiro, prevê uma 
aposta num “desenvolvimento mais 
verde” nos próximos cinco anos, 
principalmente através da criação 
de oportunidades para mão-de-obra 
pouco qualificada fora da agricultura 
de subsistência, anunciou o banco.

Angola renova presença na força 
conjunta da SADC de apoio a 
Moçambique

Angola vai manter, por mais três 
meses, a componente angolana da 
força conjunta da SADC para a Mis-
são da África Austral em Moçam-
bique, com meios humanos e finan-
ceiros equivalente a 1,1 milhões de 
dólares (um milhão de euros).

A Assembleia Nacional aprovou 
nesta sexta-feira o relatório parecer 
conjunto na especialidade e o pro-
jecto de resolução que autoriza o 
Presidente da República a manter 
a componente angolana da Força 
em Estado de Alerta da Comuni-

dade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) em Moçambique.

O projecto de resolução auto-
riza o Presidente, enquanto coman-
dante em chefe das Forças Armadas 
Angolanas a manter a componente 
angolana que será composta por 20 
militares, designadamente dois ofi-
ciais no mecanismo de cooperação 
regional, oito oficiais no comando 
da força e 10 tripulantes.

A missão angolana contempla 
ainda meios materiais, nomeada-
mente uma aeronave de projecção 
aérea estratégica, do tipo IL–76, 
meios financeiros no valor de 
1.174.307 dólares, com a duração 
de três meses, incluindo igualmente 
apoio logístico e treino, para for-
talecer a capacidade das Forças 
Armadas de Moçambique.

O documento realça que Angola 
é Estado-membro da SADC desde a 
sua fundação, em 1980, sendo que, a 
comunidade rege-se pelos princípios 
da igualdade soberana, solidarie-
dade, não ingerência nos assuntos 
internos dos Estados e cooperação 
nos mais variados domínios.

A SADC, destaca também o docu-
mento, preocupada com a situação 
de insegurança prevalecente em 
Moçambique, com actos terroristas 
perpetrados contra civis, mulheres e 

crianças inocentes em alguns distri-
tos da província de Cabo Delgado, 
realizou em 23 de Junho de 2021, 
na cidade de Maputo, Moçambique, 
a cimeira extraordinária dos che-
fes de Estado e do Governo, com 
o objectivo de avaliar a situação 
naquele país.

“Deste modo, a cimeira delibe-
rou sobre o envio de componentes 
da Força em Estado de Alerta da 
SADC, até 15 de Julho de 2021, com 
a finalidade de apoiar as forças de 
defesa de Moçambique (FADM), 
no combate ao terrorismo e aos atos 
de extremismo violento em Cabo 
Delgado”, sublinha o projecto de 
resolução.

A resolução que autoriza a manu-
tenção da componente angolana 
na missão da SADC teve parecer 
favorável das comissões de Defesa, 
Segurança, Ordem Interna, Antigos 
Combatentes e Veteranos da Pátria, 
de Relações Exteriores, Cooperação 
Internacional e Comunidades Ango-
lanas no Estrangeiro e de Assuntos 
Constitucionais e Jurídicos.

O relatório parecer conjunto foi 
aprovado na especialidade em reu-
nião conjunta das comissões de tra-
balho especializadas, com 31 votos 
a favor e sem votos contra ou abs-
tenções.

MANGAVA DOS SANTOS

Vitória Kwakwa interagindo com o presidente Nyusi
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Mulheres da Renamo exigem lugares de 
tomada de decisões nas próximas eleições

Numa altura em que 
se aproximam eleições 
municipais a serem rea-
lizadas este ano e gerais 
em 2024, a Liga Feminina 
da Renamo manifestou a 
necessidade da sua inclu-
são nos lugares de tomada 
de decisões como a pre-
sidência dos municípios, 
administração de distri-
tos e outras tarefas como 
forma de materializar a 
igualdade de género no 
seio do partido e no país 
em geral.

Falando em celebração 
do Dia Internacional da 
Mulher que se comemora 

anualmente a 08 de Março, a Presi-
dente da Liga Feminina da Renamo 
na província de Nampula, Eulália de 
Oliveira, disse que a causa daquela 
camada, é a luta contra a explora-
ção, opressão, que todas as mulheres 
ainda sofrem no lar, na escola, no 
trabalho, nos meios de transporte 
colectivos, ruas, etc. 

 “Queremos estar inclusas nos 
órgãos de tomada de decisão e agora 
nas eleições de 2024 queremos mui-
tos distritos guiados, governados 
e  administrados pelas mulheres”, 
disse Oliveira. ‘’Tomaremos o poder 
fortes, unidas e coesas, sobretudo 
para conseguirmos ultrapassar as 
barreiras que enfrentamos que se 
perpetuam contra as mulheres em 
todas as esferas da sociedade e para 
tal, nós as mulheres da Renamo, 
conscientes da grande responsabi-
lidade de levar a nossa família a 
viver em paz, harmonia e constante 
crescimento, não nos curvamos ao 
fracasso e lutaremos sim para o nosso 
empoderamento”, acrescentou.

Como prova da capacidade de 
liderança das mulheres do partido, 
Oliveira deu exemplo da Delegada 
Provincial da Renamo em Nampula 
e outras que com dedicação e inteli-
gência estão a dirigir alguns sectores 
com sucesso, dentro da formação 
política. 

Disse ainda que olhando para a 

mulher hoje, sobretudo de África e 
de Moçambique, onde esta ainda 
tem como lugar a cozinha pilotando 
o fogão, a machamba capinando, a 
marquesa da maternidade fazendo 
só filhos, e outras tarefas que são 
consideradas das mulheres, não pre-
cisa de um dia específico ou data 
pré-estabelecida como o 8 de Março 
ou 7 de Abril para ser homenageada, 
porque ela é actuante e viva, ope-
rante horas e horas, daí que todos 
os dias deve ser glorificada.

Na sua mensagem alusiva ao dia 
Internacional da Mulher, a Liga 
Feminina do Partido Renamo disse 
solidarizar-se com a mulher de Cabo 
Delgado assolada pela guerra sem 
rosto, onde segundo a presidente da 
organização, ela dorme sem saber se 
vai acordar no dia seguinte. Outro 
grito de solidariedade foi para as 
vítimas das cheias que inundaram a 
zona sul do país, de forma especial 
a província e cidade de Maputo. 

Deixou um apelo para que toda 
a mulher lute pela união de todos, 
de modo a mostrar ao país que ela 
é exemplar nas suas acções.

“Que saibam amar a vida para 
conquistar o progresso, saber per-
doar, viver a paz que o nosso sau-
doso Afonso Dhlakama promoveu e 
o nosso presidente Ossufo Momade 

mantém para o bem de todos os 
moçambicanos e não só para espe-
lhar o amor para com o povo no 
geral” acrescentou.

Violências política
Para além da violência doméstica e 

outros males que afectam a camada, 
a Presidente da Liga Feminina da 
Renamo em Nampula, apontou a 
violência política como sendo a que 
mais afecta as preocupa uma vez 
que esta tem as suas consequências 
negativas para todo o país, afectando 
todos sexos, raças, etnias, religiões, 

faixas etárias e muito mais.“Quando 
o direito de uma mulher em parti-
cular e de todo moçambicano no 
geral é violado, principalmente no 
tempo de voto em que são tirados 
votos de um partido e deitados para 
serem colocados outros a favor do 
outro, estamos a viver uma violência 
política e como resultado, a desi-
gualdade continua e a mulher pros-
segue sendo considerada como uma 
mera dona de casa, sem chances de 
mostrar o seu potencial nos lugares 
de tomada de decisões” concluiu.

Presidente da Renamo Ossufo Momade

ANTÓNIO CINTURA

Queremos estar inclusas nos órgãos de tomada de decisão e agora nas eleições de 2024 queremos muitos distritos guiados, governados, 
administrados pelas mulheres
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Centenas de cidadãos em vigília 
pelo rapper Azagaia anunciam 
marcha em Maputo

Cerca de 400 pessoas, 
maioritariamente jovens, 
juntaram-se na sexta-feira 
em Maputo numa vigília 
pelo rapper e activista Aza-
gaia, que morreu na quin-
ta-feira e anunciaram uma 
marcha pacífica pelo cen-
tro da capital para 18 de 
Março. 

“
Os moçambicanos vão 
marchar em homenagem 
a Azagaia. Da estátua de 
Eduardo Mondlane, no 
centro da cidade até à 
Praça da Independência, 

de forma “pacífica” e “dentro daquilo 
que a Constituição permite”, referiu 
Quitéria Guirrengane, uma das acti-
vistas presentes na vigília da capital 
moçambicana. 

O objectivo é marchar até à Praça da 
Independência, porque independência 
é liberdade. “É esta a mensagem que 
vamos passar, do povo que vai tomar o 
poder”, acrescentou, em alusão a um 
dos temas mais conhecidos entre as 
músicas de intervenção de Azagaia.

“Povo no poder, é isso que é a demo-
cracia”, referiu Manuel de Araújo, pre-
sidente do município de Quelimane e 
um dos poucos autarcas da oposição 
em Moçambique presente na vigília. 
Araújo qualificou Azagaia como o seu 
“herói”. “É o protótipo do jovem que 
gostaria de ter sido. Confesso que não 
consegui”, admitiu o presidente, que 
mesmo com o seu município na rota 
do Freddy, fez uma escolha: “Prefiro 
estar aqui com Azagaia, depois vamos 
tratar do ciclone”.

Azagaia, nome artístico de Edson 
da Luz, morreu na quinta-feira, aos 38 
anos de idade, em sua casa, em cir-
cunstâncias ainda não divulgadas. Ficou 
célebre pela crítica aberta à governação 
de Moçambique e por dar voz às críticas 
da população num dos dez países mais 
pobres do mundo. “Foi um herói da 
nossa geração”, referiu Quitéria Guir-
rengane. “Povo no poder” foi um dos 
refrãos mais entoados no pavilhão de 
Maputo que acolheu a vigília, caracte-
rizada por velas acesas em memória ao 
autor das letras mais críticas do poder 
em Moçambique.

“Azagaia nos convocou a ‘sequestrar’ 

o Presidente [outro tema do rapper] no 
sentido de assegurar que aqueles que 
estão no poder político representem as 
aspirações de toda uma geração”, ilus-
trou Quitéria. Para a activista, o rapper 
ensinou Moçambique “a questionar a 
mentira da verdade” – em alusão ao 
título do outro dos seus famosos temas 
– e cabe aos jovens “salvaguardar que 
ele vive nos seus corações”.

No meio da multidão, havia vários 
jovens que cultivam o hip-hop, como 
um que dá pelo nome artístico de Young 
Nigga G. “Estou aqui para comemorar 
a vida do meu ídolo”, referiu, compa-
rando Azagaia ao “acordar do povo”. 
“Ele educava toda a sociedade”, acres-
centou, ali ao lado, a participante Hor-
tência Franco, ao explicar que as letras 
do rapper a fazem reflectir e que essa 
reflexão atravessa gerações de moçam-
bicanos.

Para o dia 18 está marcada a mar-
cha em Maputo e Quitéria Guirrengane 
acredita que não haverá entraves, apesar 
de a polícia moçambicana, por norma, 
não permitir manifestações. “Os nossos 
amigos da polícia já têm consciência de 
que a manifestação é um direito consti-
tucional. Esperamos que o município se 
conforme com a lei” perante uma ini-
ciativa “pacífica”, com “uma mensagem 
poderosa, de que é tempo de mudança”, 

concluiu. Em várias capitais provinciais, 
Azagaia foi homenageado em menos 
de 24 horas após deixar o mundo dos 
vivos.  Na cidade da Matola, o campo 
do desportivo que fica na EN4 foi o 
local de cânticos, mensagens escritas e 
orais, orações e velas acesas para fazer 
jus ao nome do Edson da Luz. A cidade 
de Pemba, Quelimane e da Beira são 
outras que estiveram em destaque na 
homenagem a Azagaia. Em Xai-Xai, na 
província de Gaza, Azagaia foi home-
nageado no sábado, 11 de Março pelas 
18h30. O local de concentração foi na 
Praça da Juventude num evento onde 
estiveram dezenas de jovens com velas 
acesas recitando as letras do ícone. As 
homenagens continuam pelo país. Houve 
também homenagens além das fronteiras 
nacionais. Em Luanda,  alguém mostrou 
amor a um dos maisnotáveis músicos 
da lusofonia. No príncipio, a homena-
gem da capital angolana que teve lugar 
neste sábado, foi impedida pela polícia, 
mas depois o bom senso prevaleceu e 
aconteceu. Além de Luanda, Benguela 
também parou para honrar o mano Aza-
gaia. Do Brasil, Gabriel O Pensador 
escreveu uma mensagem na sua página 
de rede social, onde lamentava a morte 
de um irmão. De Portugal, o rapper 
Valete também lamentou a perda pre-
coce de Azagaia aos 38 anos de idade. 

“Morreu hoje um dos maiores rappers 
da Língua Portuguesa.  Um dos seres 
humanos que mais admirei em toda a 
minha vida. Um verdadeiro patriota. 
Amou África e Moçambique como pou-
cos. O irmão que nunca tive”, escreveu 
Valete. “A milhares de quilómetros de 
distância faremos uma homenagem 
eterna a um dos homens mais impor-
tantes da História do Rap Lusófono”, 
lê-se na mensagem 

Para além de pessoas independentes, 
houve uma curta mensagem do maior 
partido da oposição, a Renamo, onde 
descreve Azagaia como irreverente.

“Azagaia, músico irreverente e acti-
vista social, contribuiu para a promo-
ção da nossa cultura e arte, por isso a 
sua partida prematura representa uma 
perca irreparável para a família e o país. 
Sendo assim, é dever colectivo honrar a 
sua memória e preservar o seu legado”, 
lê-se num comunicado emitido nesta 
sexta-feira. 

Um comunicado da família partilhado 
neste sábado informa que o velório será 
realizado, em principio, amanhã, 14 de 
Março de 2023, pelas 08:00 horas, no 
Paços do Conselho Municipal da Cidade 
Maputo, seguido do funeral, a realizar-se 
às 14:00 horas, no Cemitério de Micha-
futene, na província de Maputo.

MANGAVA DOS SANTOS

“Os moçambicanos vão marchar em homenagem a Azagaia. Da estátua de Eduardo Mondlane, no centro da cidade até à Praça da Inde-
pendência, de forma “pacífica” e “dentro daquilo que a Constituição permite”
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O Renascido: um 
filme a rever

Hugh Glass é a perso-
nagem feroz central de “O 
Renascido”, um mamífero 
primata, carnívoro, bípede, 
com capacidade de fala, 
que tem índole ou natu-
reza de fera, é impetuoso e 
violento (in dicionário), e 
que uma vez separado para 
sempre do seu ente mais 
querido regressa dos mor-
tos para a vida apenas com 
um fito: a vingança.

Leonardo di Caprio encarna 
bestialmente esse ser impla-
cável e sanguinário que é 

Glass revertido, puxando pelo pior que 
há nele para resistir à mãe Natureza 
e às feras que o povoam, desde logo 
e acima de tudo à malvadez, ganân-
cia, traição e cobardia de um outro 
homem, este outro também represen-
tado de forma portentosa por Tom 
Hardy, esse excelente actor inglês, à 
conquista do Oeste.

É verdade que a resistência de um 
ser humano à adversidade dos Elemen-
tos, perdido na imensidão da paisa-
gem da América do Norte profunda, 
já tinha sido posta à prova em filmes 
superlativos como “Jeremiah John-
son” (1972), de Pollack, ou “Man in 
the Wilderness” (1971), do sempre 
olvidado Richard C. Sarafian, sendo 
que neste último, inclusivamente, a 
história tem bastantes semelhanças com 
a de “O Renascido”, mas convenha-
mos: o filme de Alejandro González 
Iñárritu é mesmo de outra galáxia, 
uma autêntica expedição de instintos 
e asfixiada de verde, à Herzog, fus-
tigada por vento e neve, aquela por 
que passa o espectador:

Entranhamo-nos na lama e na água 
gelada do Missouri (no argumento), 
sobrevivemos a uma mãe-ursa furiosa 
(e que sequência notável essa é!) e às 
setas dos índios, em batalhas impróprias 
para “todas as idades”. E à carnificina 
a mais violenta, em que vale tudo, 
mesmo arrancar olhos. Deixamo-nos 
enterrar vivos quando Glass o é, temos 
chagas que não cicatrizam, comemos 
as entranhas de um bisonte acabado 
de morrer, arrancamos um pedaço de 
peixe pescado com as mãos e mete-
mo-nos na carcaça de um cavalo para 

resistirmos à intempérie. Fotografia 
soberba, a de Emmanuel Lubezki, evi-

dentemente, tal como soberbas são a 
montagem, a caracterização e a banda 

sonora de O Renascido. Um filma a 
ver ou a rever.

Leonardo di Caprio numa das suas melhores interpretações de sempre

AFONSO ALMEIDA BRANDÃO (Texto e Fotos) 

Vai decorrer, no dia 16 de 
Março, a segunda sessão do 
ciclo de cinema moçambicano 

no âmbito da “Moçambi-Cá - Exposição 
de artistas plásticos de Moçambique”. 
Os documentários “Karingana - The 
Dead Tell no tales” (Os mortos não 
contam histórias) e “Sonhámos um 
País” poderão ser vistos no auditório 
da UCCLA, a partir das 16 horas. A 
próxima sessão terá lugar no dia 30 de 
Março, com o documentário “Ngwenya, 
o Crocodilo”, que traça um retrato espi-
ritual e artístico do pintor moçambicano 
Malangatana.

“Karingana - The Dead Tell no 
tales” (Os mortos não contam histórias)

Direção de Inadelso Cossa  
Produção de Lara Sousa
Ano: 2020
Após 30 anos no exílio da morte 

e do esquecimento, Nkomba Yengo 
regressa à sua aldeia natal para ouvir 
as histórias fantásticas do velho Yamba, 
mas encontra-o surdo e mudo, e numa 
aldeia em amnésia e traumatizada pela 
Guerra Civil. Nkomba percebe que não 
tem mais ninguém para lhe contar his-
tórias a não ser o cinema.

“Sonhámos um País”
Realização: Camilo de Sousa, Isabel 

Noronha
Género: Documentário, 70 minutos
Ano: 2019

Documentário biográfico de Camilo 
de Sousa e Isabel Noronha, estreado no 
Doclisboa, em 2019.

O reencontro de dois camaradas. No 
início dos anos 70, Camilo de Sousa 
saiu de Lourenço Marques, Moçambi-
que, andou pela Europa, juntou-se aos 
guerrilheiros da Frelimo e tornou-se 
cineasta. Hoje, a viver em Portugal, 

Ciclo de cinema moçambicano
regressa a Moçambique para reencontrar 
dois camaradas de armas. Com Aleixo 
Caindi e Julião Papalo ele rememora 
tempos antigos, quando a alegria da 
libertação deu lugar aos tempos negros 
em que a procura do ‘homem novo’ 
veio destruir os sonhos e as ilusões de 
um país. A entrada é livre

REDACÇÃO
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