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Estrada Lichinga-Cuamba sucumbe antes 
da metade do tempo de garantia

SOCIEDADE

O 
Delegado da Administração 
Nacional de Estradas em 
Niassa (ANE) no Niassa, 
Oreste Zezela, que chamou 

a Imprensa na tarde de última sexta-feira 
em Lichinga para dar a conhecer o ponto 
de situação da transitabilidade rodoviária 
nesta região do país, avançou que nos últi-
mos dias, devido aos efeitos da presença do 
Ciclone Freddy, a província está a registar 
alguns cortes em certas vias principais e que 
estão a condicionar a transitabilidade, assim 
como a ligação com as outras regiões, preci-
samente, Zambézia e Nampula.

Primeiramente, as chuvas intensas oca-
sionaram uma situação caracterizada pela 
intransitabilidade no quilómetro 40 no tro-
ço Mandimba à Cuamba, da N13, concre-
tamente na ponte sobre o rio Lugenda, fa-
zendo com que, até a data em que nos foi fa-
cultada a informação, se somassem três dias 
sem trânsito pelo galgamento das águas so-
bre o tabuleiro da ponte. Entretanto, feita a 
monitoria observou-se que as águas ficaram 
muito tempo sobre a plataforma da estrada 
e condicionou a diversos cortes da mesma, 
no qual os aterros, no encontro sul, cerca de 
100 aos 120 metros foram completamente 
lavados e, para o do norte, volta de 80 me-
tros simplesmente desapareceram com fúria 
das águas. Zezela referiu que neste momen-
to está-se a fazer uma avaliação do tipo de 

Parte da estrada que liga as duas principais cidades de Niassa, não resistiu à pressão da tempestade Freddy
intervenção necessária naquele ponto, a par-
tir das equipas que estão no terreno para su-
pervisão do seu abaixamento e que, após a 
confirmação disso, poder-se-á fazer a avalia-
ção concreta do tipo de operação. Deste pro-
cesso, na primeira instância, decidiu-se fa-
zer um aterro com pedra rachão, mas segun-
do a profundidade de escavação que a ponte 
sofreu é preciso ter-se uma avaliação técnica 
precisa. Para se fazer essa avaliação é pre-
ciso ver-se, primeiro, se necessitará de uma 
ponte metálica, conforme o abaixamento 
das águas e pela profundidade que se pode-
rá observar ou, em segundo, simplesmente 
com aterros em pedras rachão vai se fazer 
a intervenção a cada um deles de forma a 
garantir que o mais breve possível se possa 
abrir o tráfego. 

Caso se opte pelo aterro em pedras ra-
chão, neste momento, existe um empreiteiro 
identificado. Distinguiu-se o material para se 
poder fazer a intervenção visando garantir o 
acesso entre os dois pontos, de modo que, 
logo que as condições climatéricas forem fa-
voráveis, se possa fazer a estrutura e iniciar 
com as actividades. Conforme ainda as pa-
lavras do delegado Zezela, o segundo gran-
de ponto no contexto, tem a ver com a infor-
mação recebida pela ANE na última quin-
ta-feira (16/03), dando conta que a ponte 
mista rodo e ferroviária sobre o rio Muanda, 
no município e distrito de Cuamba sofreu 
também com queda dos aterros, há cerca de 
25 aos 30 metros, no troço Muita à Cuamba 
que praticamente foram lavados pelas águas 
e cerca de 5 metros da antiga, a ferroviária, 
desapareceram.

Junto das equipas da ANE e dos seus cri-
térios de avaliação, foi feita uma observação 
técnica para ver que tipo de intervenção é 
necessária naquele ponto e, assim, logo pe-
la manhã do dia 17 de Março já foi definida 
uma decisão junto a Direcção Geral e, neste 
momento, o empreiteiro, AC Construções, 

já iniciou com as actividades de reposição 
do tráfego para que, primeiramente, a par-
tir da antiga ponte, onde consta a linha fér-
rea, seja feita a colocação da pedra rachão 
sobre a estrutura, acreditando-se que tra-
balhos intensos serão conjugados para que 
o mais breve possível se possa assegurar a 
transitabilidade da ligação entre o distrito de 
Cuamba para Mandimba.

Para Zezela, após a criação de condi-
ções na antiga ponte, a concentração pas-
sará para a nova, recentemente inaugurada 
pelo Presidente da República de modo que 
se trabalhe afincadamente para que se possa 
garantir a transitabilidade, nos dois sentidos 
de entrada e saída da cidade de Cuamba. 
Também, na passada quinta-feira (16/03), a 
ANE tomou conhecimento do desabamen-
to da ponte sobre o rio Tóbuè, na Estrada 
Regional (R720), Cuamba à Mecanhelas, 
em cerca de 15 metros de toda largura e, em 
consequência, neste momento, o distrito de 
Mecanhelas está sem ligação com o resto 
da província. O Delegado avançou que a R 
Construções fará o trabalho que consistirá 
na criação de um acesso com uma bateria 
de manilhas para que as águas continuem 

a fluir sem dificuldade de escoamento e 
aterrar de modo que o tráfego de ou para 
Mecanhelas continue. A nossa fonte avan-
çou ainda que em Mecanhelas há algumas 
pontes que também estão submersas, con-
cretamente as sobre os rios Muanda 1 e 2, 
Changamire e Muchimazi. 

Um dos grandes nós de estrangulamen-
to é o rio Tóbuè. Até 12 horas da sexta-feira 
finda, a ANE também tomou conhecimen-
to que o rio Lugenda, no distrito de Majune, 
na Estrada Nacional 14 (N14), no sentido 
de Lichinga à Marrupa, está com tendência 
de ceder, pois as águas estão a subir o tabu-
leiro da ponte e as equipas foram ao terreno 
para avaliar a continuidade ou não da tran-
sitabilidade.

Apesar de estar ciente que a Estrada 
Nacional 13 (N13) foi inaugurada há me-
nos de cinco anos, o Delegado da ANE no 
Niassa avançou que as destruições provo-
cadas pela fúria das águas não são sinóni-
mas de fraca qualidade das obras sobre ela, 
mas, segundo sua explicação, é o culminar 
dos efeitos dos eventos extremos que estão a 
acontecer nos últimos tempos

A fúria das águas em con-
sequência dos efeitos da 
tempestade tropical Freddy 
estão a destruir pontes das 
principais vias de acesso da 
província de Niassa. A Es-
trada Nacional 13 (N13), 
inaugurada com pompa e 
circunstância pelo Presi-
dente da República Filipe 
Nyusi, a 10 de Dezembro 
de 2021, não escapou da si-
tuação, apesar de ainda não 
ter atingido a metade do seu 
tempo de garantia.

PEDRO FABIÃO

O Delegado da ANE no Niassa avançou que as destruições provocadas pela fúria das águas não são 
sinónimas de fraca qualidade das obrasDelegado da ANE em Niassa, Oreste Zeela



“
A resposta musculada da polícia 
moçambicana a estas manifesta-
ções pacíficas, incluindo espan-
camento de manifestantes com 
bastões, causando-lhes ferimen-

tos, é um acto ultrajante de policiamento 
contra manifestantes indefesos”, refere a di-
rectora-adjunta da AI para a África oriental 
e austral, Emerlynn Gil, num comunicado 
enviado às redações.

A Amnistia Internacional denuncia as 
“detenções arbitrárias”, bem como a utili-
zação de gás lacrimogéneo e as agressões 
aos manifestantes, verificadas na resposta 
da polícia. “Não há dúvida de que a polícia 
pretendia reprimir as manifestações, com a 
intenção de menosprezar o legado de Aza-
gaia”, afirma, considerando que a actuação 
das forças policiais, que podem ser vistas a 
espancar manifestantes nos “vários vídeos 
enviados à Amnistia Internacional e parti-
lhados em várias redes sociais, são um pa-
drão perturbador de tácticas imprudentes e 
ilegais contra as pessoas” durante protestos.

Emerlynn Gil afirma ainda que a polí-
cia deve abster-se de atacar os manifestan-
tes e evitar envolver violência em manifesta-
ções pacíficas. Neste contexto, a AI defende 
que as autoridades devem investigar “rapi-
damente” os polícias que detiveram e espan-
caram os manifestantes e garantir que sejam 
responsabilizados por violar os direitos des-
tes e o direito internacional.

A AI se refere ao bloqueio que a Polícia 
realizou na cidade de Maputo, pelas primei-
ras horas deste sábado. Tratava-se de uma 
marcha que visava homenagear Azagais, or-
ganizada por um grupo de jovens em todo o 
país. A Polícia chegou à estátua de Eduardo 
Mondlane, já às 08 horas da manhã e disse: 
vocês não podem ficar aqui. Arranjem ou-
tro sítio para se concentrar. Os jovens retor-
quiram: onde nós iremos ficar, uma vez que 
foi combinado que devemos marchar a par-
tir deste ponto? “Estão com medo de nós” 
dizia uma das manifestantes que estava no 
local. “Eles tem medo de gente desarmada 
como nós”, acrescentava.

Minutos depois a polícia atirou cartu-
chos de gás lacrimogéneo e iniciou a confu-
são que durou até o final da tarde. Os jovens 

Actuação da PRM na marcha de homenagem 
a Azagaia foi ultrajante
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se concentraram no jardim dos Madgerma-
nes, mas ainda assim foram perseguidos, de-
tidos e espancados em vários pontos da cida-
de. “Por que não usam essa força em Cabo 
Delgado, deixando a nós aqui manifestar-
mos como está escrito na lei”, gritavam. 
Enquanto eram algemados, não cessavam: 
“povo no poder”. “Ladrões fora, assassinos, 
corruptos”.

Mais tarde todos os jovens foram soltos 
pelas autoridades e outros tiveram assistên-
cia médica. Jovens desmaiados e estatela-
dos no chão, rostos cobertos de pano, pâni-
co, correria e gritaria, gás lacrimogéneo em 
toda a cidade de Maputo era o cenário de 
guerra que caracterizou a manhã e parte da 
tarde. A guerra desenrolava no espaço físico 
e no virtual, em que diversas individualida-
des expunham seus posicionamentos a favor 
ou não do Estado de Direito. 

O mesmo cenário foi visível na cidade da 
Beira, onde a polícia bloqueou igualmente 

os participantes, a meio do caminho, apesar 
de na sexta-feira ter garantido que a mesma 
tinha autorização para se realizar. Fonte po-
licial, sob anonimato, disse aos jornalistas 
que, entretanto, foram recebidas ordens para 
a marcha não se realizar. Face ao bloqueio, 
os ânimos exaltaram-se e houve confrontos 
com agressões físicas, sem disparos, que re-
sultaram na detenção de, pelo menos, três 
participantes, disse fonte da organização. 

Os restantes grupos que iam integrar a 
marcha já não saíram do ponto de encon-
tro, no cruzamento da Munhava, à entrada 
da Beira, de onde iriam descer para a pra-
ça 03 de Fevereiro, na Ponta Gea, zona no-
bre da cidade. Além da Beira, estavam pre-
vistas marchas para outras cidades marchas 
em homenagem ao artista chamado “rapper 
do povo”: Inhambane, Xai-Xai, Quelimane, 
Lichinga e Nampula.

Na terça-feira, o funeral em Maputo jun-
tou milhares de pessoas, mas o cortejo foi 

A Amnistia Internacional 
(AI) condenou neste do-
mingo a actuação da polí-
cia moçambicana durante 
uma marcha em Maputo de 
homenagem ao ‘rapper’ de 
intervenção social Azagaia, 
considerando tratar-se de 
violação ao direito de liber-
dade de reunião e acto “ul-
trajante”.

“Não há dúvida de que a polícia pretendia reprimir as manifestações, com a intenção de menosprezar o legado de Azagaia” - AI

MANGAVA DOS SANTOS

bloqueado por blindados e polícia fortemen-
te armada num ponto do percurso que pas-
saria em frente à residência oficial do Pre-
sidente da República. Houve momentos de 
tensão e chegou a ser disparado gás lacrimo-
géneo para dispersar a multidão, que teve de 
recorrer a uma via alternativa.

Com mais de 20 anos de carreira, o ‘ra-
pper’ ficou célebre pela crítica aberta à go-
vernação em Moçambique e por dar voz aos 
problemas da população, de tal forma que 
em 2008 chegou a ser questionado pela Pro-
curadoria-Geral da República (PGR). As ri-
mas não passavam na rádio e televisão públi-
cas e os deputados da Frente de Libertação 
de Moçambique (Frelimo), apontavam-no 
como intérprete da oposição. 

Azagaia, nome artístico de Edson da 
Luz, morreu a 09 de Março, aos 38 anos, 
em sua casa, após uma crise de epilepsia, se-
gundo a família do artista.

Diz Aministia Internacional



Director da Assembleia da República em 
Nampula acusado de assédio sexual

N
a sequência disso, segundo sa-
be NGANI, Barros terá asse-
diado três funcionárias, entre 
elas a sua secretária particu-

lar com o intuito de a manter na posição que 
exerce sem o nível de escolaridade requeri-
do. Aliás, de acordo com a fonte, depois de 
ser assediada e ter recebido ameaças do seu 
dirigente máximo, a secretaria foi obrigada 
a romper a relação com o marido, tendo o 
abandonado à sua sorte.

A fonte que temos vindo a citar diz que o 
director acabou colocando a sua vítima nu-
ma instituição de ensino superior em tro-
ca do silêncio. Para além deste facto, consta 
que o “predador sexual”, por sinal legislador, 
se envolveu com uma outra funcionária com 
quem teve um filho. “Com a Juliana teve um 
filho e até ao momento ainda contInua com 
ela. Acompanhei que também casou com a 
sua secretária particular. Não sei como divi-
de os momentos”, denuncia.

A fonte anónima diz que, Laquete de 
Barros voltou a carga com as suas incursões 
e desta vez a vítima foi uma funcionária dos 
recursos humanos que devido a vantagem de 
se envolver com o chefe, passou a viajar cons-
tantemente ao campo com os deputados pa-
ra ganhar ajudas de custo. A decisão do di-
rector da delegação provincial da Assembleia 
da República, não colheu consenso no seio 
dos funcionários daquela instituição pública 
e acabou criando um ambiente de cortar à fa-
ca por causa da disputa por ajudas de custo. 
A nova tabela de ajudas de custo aprovada 
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recentemente pela Assembleia da República, 
indica para 1800 meticais à deslocação pa-
ra o distrito e em situação de pernoita a ta-
xa sobe para 6000 meticais, mas o que se as-
siste na Delegação Provincial da Assembleia 
da República é uma anarquia implantada pe-
lo director que chega a pagar ajudas de cus-
to no valor de 6000 meticais, sem pernoita, o 
que de certa forma viola o decreto em vigor.

Outro ponto de discórdia é que o director 
escolhe pessoalmente as pessoas para traba-
lhar na instituição e as outras são promovidas 
de acordo com os seus caprichos. NGANI 
tomou conhecimento que a delegação pro-
vincial da Assembleia da República em 
Nampula, tem 17 funcionários, 9 dos quais 
são mulheres. Diante da situação, a nossa 
fonte afirmou que, Laquete de Barros, está a 
fazer do lugar a sua propriedade privada por-
que não faz sentido que casos de género te-
nham espaço numa instituição onde são cria-
das e provadas as leis para o funcionamento 

dos órgãos de Estado. Este fenómeno aconte-
ce numa altura em que o assédio sexual ain-
da continua sendo um “cancro” nas institui-
ções públicas do país com principal destaque 
para os estabelecimentos de ensino superior, 
onde apenas no ano passado, 1500 raparigas 
foram assediadas pelos respectivos docentes 
em troca de notas para a passagem de cadei-
ra.

Em entrevista ao NGANI, Maria Agibo, 
presidente do Conselho Nacional de 
Avaliação de Qualidade do Ensino Superior 
(CNAQ) explicou que a problemática de 
assédio sexual é uma realidade cruel em 
Moçambique e que o seu combate requer es-
forços abnegados na aplicação das medidas 
coercivas aos mentores. A nossa interlocuto-
ra referiu que um dos factores que contribui 
para o recrudescimento dos casos de assédio 
sexual, tem a ver com a falta de denúncia por 
parte das vítimas por temerem possíveis re-
presálias, contribuindo sobremaneira para a 

fraca qualidade de ensino no país.

É um plano antigo que visa denigrir a mi-
nha imagem 

O director Laquete de Barros, refuta todas 
as acusações que pesam sobre si e diz reco-
nhecer a existência de um plano com objec-
tivo de denegrir a sua imagem. “É um pla-
no antigo que visa denigrir a minha imagem. 
Acredito que são pessoas que não gostam do 
meu desempenho. Quando faço a rotativida-
de nos sectores, os próprios funcionários en-
tram em pânico e isso é preocupante. Enfim, 
há muita inveja nesta instituição”, denun-
ciou.

Face a situação, a nossa fonte que também 
é licenciada em Direito pela Universidade 
Católica de Moçambique, pede à presiden-
te da Assembleia da República, Esperança 
Bias, no sentido de o transferir de Nampula 
para outro ponto do país, para exercer as 
mesmas funções de modo a evitar que o pior 
aconteça. “Conversei inúmeras vezes com 
a presidente da Assembleia da República, 
Esperança Bias, no sentido de me transferir 
para outro ponto do país porque estou sufo-
cado com o ambiente que se verifica nesta ca-
sa”, desabafou.

O Director informou ainda que nos pró-
ximos dias, vai escrever uma carta de pedi-
do de despacho ao Secretário de Estado de 
Nampula, por ter atingido os anos para a sua 
reforma, caso a presidente da Assembleia da 
República continue a não tomar conta do re-
cado. “Entrei enquanto jovem no sector pú-
blico. Fiz os cálculos e vi que já atingi os anos 
estabelecidos por lei. Ainda este ano vou es-
crever ao Secretário de Estado solicitando o 
meu despacho de aposentadoria porque não 
quero comer minha reforma atrás das grades 
sem motivos”, disse.

Através de uma denúncia 
anónima em nosso poder, o 
Director do Secretariado Ge-
ral da Assembleia da Repú-
blica, Delegação Provincial 
de Nampula, Laquete João de 
Barros é acusado de crime de 
assédio sexual contra colegas 
em troca de ajudas de custo e 
promoções naquela institui-
ção tutelada pela Assembleia 
da República. 

AGOSTINHO MIGUEL

Secretariado Geral da Assembleia da República, Delegação Provincial de Nampula

U
ma menor de três anos de 
idade que vinha carregando 
o sofrimento causado por um 
tumor abdominal de quatro 

quilogramas foi operada com sucesso pelos 
cirurgiões do Hospital Central de Nampula, 
na quinta-feira última.

Dados em posse do NGANI referem 
que, por causa da gravidade da situação e 
devido a insuficiência de meios apropriados 
para efeitos de intervenções cirúrgicas, a 
criança foi transferida do Hospital Distrital 
de Murrumbala, na província da Zambézia 
para Hospital Central de Nampula (HCN) 
para ser operada.

A médica cirurgiã do HCN, Dalva 
Khossa, explicou que apesar da chegada 
tardia à unidade sanitária, uma equipa mul-
tidisciplinar criada para o efeito, iniciou 
com examinação do hemograma e ecogra-
fia, para se apurar os problemas essenciais 
que causaram o tumor. “Operamos uma 
menor com tumor de pelo menos quatro 
quilos e não foi fácil porque precisou uma 
técnica altamente apurada e a criança neste 
momento encontra-se fora do perigo apesar 

de necessitar de sangue”, referiu. Segundo 
Dalva Khossa, a cirurgia de extração do tu-
mor durou aproximadamente quatro hora e 
trinta minutos, alegadamente por conta de 
várias doenças associadas, com destaque pa-
ra a má nutrição. Face a situação, Khossa pe-
de as pessoas de boa vontade a doarem san-
gue de modo que a menor volte a vida nor-
mal.

“Quero aproveitar o vosso órgão de comu-
nicação para pedir a todos os cidadãos pa-
ra ajudar a criança porque neste momento 
ela encontra-se com pouco sangue no orga-
nismo por conta dos problemas que teve du-
rante a operação, associados a várias doen-
ças com principal destaque para a má nutri-
ção”, frisou.

O director do Bloco Operatório do Hospital 
Central de Nampula, Rodolfo Robson, refe-
riu que, em média mensal, o seu sector tem 
submetido à cirurgia um total de 15 pacien-
tes com maior ênfase para crianças com ida-
des compreendidas entre três a sete anos de 
idade, na sua maioria provenientes nos distri-
tos da província de Nampula. Robson apon-
tou a prevalência das práticas costumeiras 

como sendo elementos que contribuem pa-
ra que os pais levem tardiamente as crian-
ças às unidades sanitárias. “Depois de te-
rem passado pela medicina tradicional, os 
pais decidem levar os filhos para hospital e 
isso agrava a doença fazendo com que qual-
quer intervenção seja também dura”, expli-
cou o dirigente.

A fonte indicou ainda que a problemáti-
ca da desnutrição, continua sendo um dos 
principais factores que contribuem para a 
morte de crianças nos hospitais. “Há casos 
em que os pacientes chegam a ser submeti-
dos a cirurgia e acabam falecendo devido a 
várias doenças com destaque para desnutri-
ção crónica infantil. Mas, a situação tende 
a melhorar porque temos vindo a registar a 
redução dos casos”, revelou a fonte sem es-
pecificar o número de óbitos por esta doen-
ça.

NGANI conversou com os pais da me-
nor operada os quais mostraram-se satisfei-
tos com resultado da cirurgia, porque, se-
gundo eles, passavam por discriminação 
alegadamente por ter uma menor com tu-
mor abdominal. AM

Cirurgiões do HCN salvam menor com 
tumor de quatro quilogramas
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“
A minha geração sabe que 
sou espelho dela, pariu-me 
de novo e chamou-me Edson 
Mandela, iniciamos com a 
épica frase do Mano Azagaia, 

na música a A minha geração, para 
avançarmos com a reflexão sobre os 
acontecimentos que marcaram o país, no 
pós-Azagaia. Depois de Moçambique 
entrar no mapa dos países em que as 
suas Unidades Policiais disparam tiros 
em um funeral, eis que na marcha 
nacional, em homenagem ao Mano 
Azagaia, previamente comunicada 
e autorizada pelas autoridades para 
sábado do dia 18 de Março, a meia-noite 
da sexta-feira, às “ordens superiores” 
foram emitidas para que, novamente, as 
Unidades Policiais podessem impedir a 
realização da manifestação pacífica, o 
que contraria o direito de liberdade de 
reunião e de manifestação previsto na 
Constituição (Artigo 51, CRM).

Foi pela manhã, nos locais de 
concentração e partida onde grupos 
de cidadãos que pretendiam prestar a 
homenagem ao rapper Azagaia nos 
diversos pontos do país se depararam 
com um contingente Policial armado 
até aos dentes, deixando todo o mundo 
estupefacto. Levantou-se a hipótese de 
que, sendo a Manifestação um Direito 
Constitucional e os participantes devem 
ser protegidos, que o contingente da 
segurança deve ser reforçado. Mas foi 
ao primeiro contacto que o grupo de 
cidadãos percebeu que a polícia estava 
distante das ideias do povo e havia 
ordens superiores emitidas para impedir 
a realização da manifestação e a polícia 
poderia recorrer a todos os meios para 
tal, inclusive o uso da força.

Mas porque a geração do Mano 
Azagaia é dos intervenientes, não 
deixou o nó da gravata prender a grito 
da liberdade que explode na garganta, 
questionou quem era a figura de ordens 
superiores pois num Estado de Direito e 
Democrático, qualquer indivíduo deve 
se submeter à Constituição. 

O comportamento pouco amigável 
da Polícia, fez com que aquilo que 
deveria ser uma marcha pacifica se 
transformasse em Terrorismo de 
Estado, tal como foram os episódios 
da primavera árabe, onde os cidadãos 
que manifestavam pelas liberdades 
cívicas, foram brutalmente reprimidos 

Marchas de liberdade em homenagem 
ao Edson Mandela (Azagaia) 

reprimidas por Terrorismo de Estado
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pelos polícias e milícias de regimes 
totalitários, com o objectivo de subjugar e/
ou aniquilar os grupos cuja forma de agir, 
ou simplesmente de pensar, a autoridade 
considera indesejável.

A violência política, manifesta através 
do terrorismo do Estado, pode ser definida 
como um conjunto de acções perpetradas 
por um governo ou grupo, sobre cidadãos 
onde há ameaça ao uso efectivo da 
força por uma entidade política, sobre 
um número de cidadãos, relativamente 
maior. E, nesse caso, os meios empregues 
para violentar jovens, mulheres, taxistas, 
passageiros nas paragens, políticos, 
activistas de direitos humanos, jornalistas, 
entre outros, foi através do uso de Gás 
lacrimogêneo, baleamentos, uso de força 
bruta (chamboco), ou seja, foi o uso de 
meios do Estado, que no lugar de defender 
a população, foram para a reprimir.

No que diz respeito aos factores 
determinantes que explicam a atitude 
da polícia, a ciência das relações 
internacionais reconhece que não existe 
uma única causa, mas sim uma associação 
de elementos como a (i) erosão da 
legitimidade dos líderes, (ii) necessidade 
de mudança de regime, (iii) insatisfação 
e descontentamento das populações e 
(iv) imposições externas. Os elementos 

supracitados podem ser pertinentes na 
reflexão para que se possa analisar sobre 
o rácio do decision maker que emitiu as 
ordens superiores. Sendo que a primeira 
hipótese podemos considerar que teve receio 
de uma alteração da estrutura do poder e 
modificações profundas na estrutura social 
e por essa razão, dentre as várias escolhas, 
seleccionou a extrema, que teve que ver 
com o uso de força desproporcional.

E foi justamente pelo uso da força que 
mais uma vez, Moçambique fica com 
a reputação inquinada no contexto das 
relações internacionais, como sendo um 
Estado que no lugar de promover, proteger 
e garantir, viola os direitos humanos. 
Enquanto membro não permanente do 
Conselho de Segurança da ONU, que 
curiosamente, neste momento preside 
o Órgão, onde no dia 28 o Presidente da 
República vai dirigir a secção que pretende 
reflectir sobre o extremismo violento e 
o terrorismo no mundo, pelo facto de 
internamente o Estado desencadear acções 
terroristas contra a sua população, perde 
a autoridade moral de ensinar ao mundo, 
sobretudo quando na altura da campanha, 
Moçambique prometeu partilhar a sua 
experiência na resolução de conflitos.

Voltando para a marcha, Azagaia foi um 
artista com um discurso vertical, que levou 

todos os governantes e corruptos ao quadro 
da vergonha, criticou os disparos da polícia 
ao povo de forma descuidada em marchas… 
alertou que poderá ser calado, mas um dia o 
povo poderá se revoltar e demonstrar o seu 
desgaste.

No processo da construção dos estados 
africanos no período pós-colonial, a inserção 
de jovens na vida económica e social está 
ser um grande desafio para os governos, 
em consequência de políticas desajustadas 
e de um modelo de governação baseado na 
corrupção. Nesse sentido, em toda África, 
jovens mobilizam-se através de protestos 
como um mecanismo de reivindicar pelos 
seus direitos e 18 de Março foi o dia que 
iniciou esse processo em Moçambique. 

Terminando a reflexão, na música 
a minha geração, Azagaia destaca que 
“Porque a minha geração acredita em mais 
do que vê, (…) É que a minha gente sabe 
que há verdades com mentiras, (...) que para 
parar greves, mandam tirar vidas, Mas a 
minha geração organiza ximocos no xpiko, 
Quando lê Chika Onyeani e exalta Steve 
Biko (libertadores)”, e foram estes elementos 
que assistimos na marcha deste sábado. 
Mais uma vez, com esta manifestação 
“testemunhamos na história desse planeta o 
primeiro golpe de Estado com um papel e 
uma caneta” (Azagaia – eu não paro, 2006).

OPINIÃO Jaime Newton Z. Gode
Consultor e Activista de Direitos Humanos



AD LITTERAM Afonso Almeida Brandão

Gustavo Mavie: a vergonha 
do chamado “Jornalismo de 

Encomenda”

É 
natural que na actividade Jor-
nalística, bem como na acti-
vidade Política e Governativa 
- como tivemos a ocasião de 

referir na crónica que escrevemos sobre o 
Ministro Celso Correia, na Edição anterior 
do NGANI -, seja valorizado o chamado 
Sentido Profissional (no que diz respeito 
ao caso concreto deste “pseudo-jornalista 
de aviário”, de nome Gustavo Mavie) - , 
ao qual DEVIA compreender e possuir o 
comportamento de um profissional sério e 
credível, em particular, e não na VOZ DO 
DONO que representa como “simpati-
zante” (e provavelmente como Filiado da 
FRELIMO). 

Ora, esta conduta é - ou devia ser - ex-
tensiva em qualquer parte do Mundo Ci-
vilizado, aos Jornalistas Honestos e Com-
petentes -, que deviam, acima de tudo, de 
colocar o interesse da Profissão que exer-
cem e representam, como função prioritá-
ria e com Verdade -, sem esquecer também 
do País, dos Leitores e dos Cidadãos que 
nele vivem. 

Em suma:  acima de todos os interesses 
particulares e de uma atitude ética exem-
plar -  que este cabotino e aldrabão de 
nome Gustavo Mavie desconhece ou finge 
ignorar. Isto é: ELE NUNCA POSSUIU 
ESTES VALORES além de nunca ter tido 
uma visão ABRANGENTE sobre o Jor-
nalismo propriamente dito e COMPE-
TENTE, acima da média, nomeadamente 
no que diz respeito aos planos profissional 
e deontológico. 

Hesitámos sobre os muitos títulos pos-
síveis a dar a esta Crónica, que também 
podia ser Jornalista de Aviário ou até Jo-
nalista Vendido a Interesses Partidários. 
No entanto, claro, não nos podemos es-
quecer de que EXISTEM sempre os boys 
da FRELIMO (ou de qualquer outro Par-
tido Político) que, como habitual em tudo 
nestes casos concretos, o objectivo primei-
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ro é estender a mão ao VIL METAL que 
o corrompeu “sem dó nem piedade”. Ou-
tros títulos possíveis podiam ser Jornalis-
tas Frelimistas e Socialistas de trazer por 
casa, ou mais concretamente o título de 
PARTIDO FRELIMO-SOCIALISTA-U-
NIDO, EM PROL DO JORNALISMO 
NACIONAL DE ENCOMENDA EM 
MOÇAMBIQUE.  

Tudo muito trágico e entristecedor para 
os Moçambicanos e para esta Digna e Sé-
ria Profissão que devia representar e não 
representa o Quarto Poder no nosso País, 
infelizmente, maltratado e pelas “ruas da 
amargura” ... 

Chegados aqui temos de reconhecer, 
embora com tristeza e mágua (o pleonas-
mo vem a propósito!) de que a TV-SUCES-
SO se tornou responsável ao convidar este 
LADRÃO - o credível Deputado Venân-
cio Mondlane que o diga -, e também o in-
competente e convencido Gustavo Mavie, 
para figurar no Programa QUARTO PO-
DER, que tem sido transmitido ao Público 
às 4ª Feiras, desde que surgiu.  A (?) visão 

e a missão rasca deste pseudo-jornalista 
moçambicano, de nome GUSTAVO MA-
VIE, foi o de tornar e classificar a maior 
parte dos seus Colegas Moçamcicanos de 
Analfabetos, Maltrapilhos, Pobres de Espí-
rito, Incompetentes e Improdutivos ao ser-
viço de Jornais que só escrevem Mentiras, 
como é o caso do Semanário CANAL DE 
MOÇAMBIQUE e EVIDÊNCIAS.

Estamos diante de um imbecil e mau 
carácter - há que reconhecer e dizê-lo com 
frontalidade  -, que não respeita a concor-
rência privada nem a Qualidade e o In-
centivo dos demais Colegas, além de não 
reconhecer o esforço individual dos profis-
sionais que lutam pela DIFERENÇA DE 
OPINIÃO. Estamos diante um novo CA-
BOTINO, importa acescentar.

Na «cabecinha poucochinha e vazia» 
deste Sr. Gustavo Mavie, «o dinheiro 
deve cair do céu e vivemos todos na Gra-
ça e na Obra do Espírito Santo» (Amén!), 
que é como quem diz, sem incentivo nem 
prémio nenhum para quem trabalhar e fi-
zer alguma coisa pela vida Comunitária 

e ao serviço da Verdade contra os males 
que imperam na nossa Actual Sociedade 
condenada ao fracasso... e de uma forma 
que envergonharia o próprio (e saudoso) 
Presidente Samora Moisés Machel, caso 
fosse vivo ou pudesse ressuscitar e voltar 
aos dias de hoje. Para concluir esta achega 
necessária e oportuna, acresce o facto do 
vergonhoso e inaceitável compartamento 
deste Sr. MAVIE tido no último Programa 
QUARTO PODER, transmitido no passa-
do dia 14 deste mês, na TV-SUCESSO. 

Foi uma autêntica VERGONHA e 
uma verdadeira PEIXARADA entre este 
“Camarada” e os restantes elementos do 
Painel e do Moderador Romeu Carlos. De 
bradar aos Céus, para não dizer ao Diabo 
que devia, quanto a nós, de carregar UR-
GENTEMENTE com este (?) triste colega 
para bem longe da Av. 24 de Julho... e do 
Programa ao qual NUNCA devia ter sido 
convidado para fazer parte...   

Desde 1975 que o Partido no Poder não 
tem respeitado o Mérito nem o esforço in-
dividual do trabalho dos Jornalistas inde-
pendentes; e agora desde 2020 nem sequer 
a Propriedade Privada respeita. Na ânsia 
de viverem do Estado, os jornalistas-socia-
listas como o Sr. Gustavo Mavie torna-
ram-se parasitas do Jornalismo ao serviço 
dos Leitores e da População, que mais não 
fazem do que mentir a todos nós em quase 
tudo, para beneficiarem de tudo, destruin-
do tudo. 

Parasitas a infestarem um Sector Sério 
e Digno que a todos devia merecer mais e 
melhor, que é o da Comunicação Social. 
São gente desta, sem vergonha na cara, 
sem brio nem carácter, que até à sua morte 
não fariam melhor. 

A FRELIMO tornou-se igual ao Fas-
cismo dos Tempos do Colonialismo Por-
tuguês e do Comunismo  - e AGORA do 
Socialismo-FRELIMISTA, traindo os seus 
Fundadores. Alguém tem dúvidas.

“Gustavo Mavie: um exemplo “a banir” daActual Comunicação Social Moçambicana



N
o mundo de hoje, sobretu-
do no contexto educacional 
moçambicano, é frequente 
ver como as crianças são ar-

duamente submetidas a várias provas escri-
tas e/ou orais nas escolas espalhadas pelo 
país nos mais diversos níveis de escolarida-
de. 

É impressionante ver como os pais ficam 
apreensivos nos resultados que os seus edu-
candos poderão trazer no final do trimes-
tre. Em Moçambique, o sistema educativo 
mede quantitativamente o grau ou o nível 
de aprendizagem dos seus alunos por meio 
de notas que podem variar de zero (0) à 
vinte (20) valores. Aí notamos o mais im-
pressionante ainda, a vontade de cada alu-
no se empenhar em conseguir boas notas, 
tanto para poder “esfregar” na cara de seus 
amigos que mal conseguem ultrapassar a 
franquia de cinco (5) valores, ou mesmo 
para simplesmente mostrar aos seus encar-
regados de educação ou qualquer familiar. 
Tudo isso parece perfeito no mundo dos 
meninos, que segundo o saudoso presiden-
te Samora Moisés Machel, são as flores que 
nunca murcham. As flores que erguerão o 
país no futuro e carregarão o belo moçam-
bique nas costas. Estas crianças são ensi-
nadas as 5 cinco vogais (a, e, i, o, u) logo 
apriori para posteriori passarem ao tão de-
sejado e complexo abecedário completo, 
carinhosamente tratado pelo “abc…” uma 
vez calcadas estas letras em suas mentes, 
chega a tao sonhada etapa de juntar uma 
letra a outra formando algumas palavras 
com sentido para que um dia possa erguer 
a cabeça, olhar pela frente e gritar ao mun-
do com todo orgulho dizendo: eu sei ler e 
escrever. Este é um momento único e ímpar 
na vida das nossas flores, que depois veem 
as portas do horizonte se abrirem diante 
dos seus inocentes olhos. É contagiante ver 
o quão entusiasmada fica uma criança ao 
descobrir que consegue juntar as letrinhas 
e criar uma palavra que diga como ela se 
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PENSAMENTOS À TONA 
Juleca Paposseco

chama, por exemplo: c-r-i-s-t-i-n-a, j-o-s-e-f-
-a, p-a-u-l-a…e por aí vai, a lista de nomes 
como deve se saber e praticamente infinita, 
mas de qualquer forma vemos o pulsar dos 
pequenos corações, ao conseguirem escrever 
seus próprios nomes, que orgulho…

Com o passar dos tempos, elas já se en-
contram numa fase de escrever correctamen-
te, bem como ler qualquer palavra que esteja 
escrita não importando onde ela esteja es-
crita, aí a leitura e a escrita, não constituem 
novidade para a criança já a caminho da sua 
adolescência e quem sabe sua juventude. Ai 
encontramos matérias um tanto complexas, 
desde os factos históricos que marcaram épo-
cas, que são assunto predilecto dos profes-
sores de história, assim como encontramos 
assuntos que tenham a ver com geografia, 
física, química e outras disciplinas. Neste 
momento a criança já consegue perceber al-
gumas coisas em relação ao mundo em que 
vivemos, e ela se apercebe que precisa estu-
dar para poder tirar boas notas. Normalmen-
te a criança que tira boas notas, é vista como 
inteligente, em detrimento daquela que tira 5 
valores que é tida por “burra”. Será que este 
método é adequado para medir o grau de in-
teligência dos nossos jovens e adolescentes? 
Será este o caminho certo para determinar a 
inteligência dos nossos jovens e nossas crian-
ças?

Talvez sim talvez não. Ora vejamos que 
os testes, na sua maioria são provas elabora-
das pelos professores, com base na matéria 
dada, que num determinado tempo, o aluno 
deverá responder com base no que foi pedido 
para fazer e remeter a correção que a ser fei-
ta pelo professor. A partir disso, esperamos 
ver declarados a qualidade de cada aluno de 
uma determinada turma, uns passam a ser 
vistos como inteligentes e outros são espe-
zinhados e vistos como burros por tirarem 
notas mais baixas. Nesta situação, acabamos 
deixando de lado, a ideia de que as notas dos 
alunos, (nem todos os alunos), podem não 
corresponder com que realmente ele é. Se o 

critério inteligência neste caso for a questão 
de o aluno ter que apresentar respostas cor-
rectas na folha do teste não importando os 
meios, indiscutivelmente o aluno pode ser 
considerado o melhor da turma. 

Se ser inteligência for considerado como 
uma série de habilidades que o aluno tem 
para manejar as cópias e cábulas, sem ser 
descoberto pelo professor ou orientador en-
carregado de supervisionar a prova, aí sim 
podemos dizer que o aluno é mesmo inte-
ligente, mas será este critério justo? E o que 
dizer dos alunos que tiram notas baixas? Se-
rão conotados com a “burrice” para sempre? 
~

Pode se estudar detalhadamente cada 
caso e verificar-se talvez que aspetos podem 
estar envolvidos nesta baixa de notas que na 
verdade pode vir a significar a tão indeseja-
da “burrice”. É curioso que podemos estar 
diante de um facto em que este aluno com 
baixa nota, necessite de mais tempo na pro-
va, não sendo suficiente o tempo que lhe é 
atribuído na sala de aulas para poder reali-
zar o teste e isto, não deveria ser motivo o 
colocar em posição de burrice. Quem sabe 
se tivesse mais tempo, poderia ter chegado a 
um resultado positivo.  

Assim, seriamos convidados a considerar 
este aspecto pois a memória do ser humano, 
até então, é um campo ainda por desvendar, 
sendo caracterizada por diversos mistérios 
no que diz respeito ao seu funcionamento. 
Pese embora haja avanços dados por diver-
sos psicólogos que se dedicaram ao estudo 
da memória, uma coisa é certa, ela não é 
como um computador ou uma máquina que 
funciona da mesma maneira. 

Há uma possibilidade de algumas me-
mórias não estarem no mesmo ritmo com 
as restantes memórias que compõe as men-
tes do resto dos alunos na turma. Será isto 
suficiente para condenar o aluno a burrice? 
Muito além da memória existem factores de 
ordem psicossocial, que podem interferir na 
vida do aluno. Temos o mal-estar generaliza-

do em casa causado por brigas e discussões 
de parentes que pode ser um dos factores que 
cria pequenos obstáculos na mente dos nos-
sos pequeninos fazendo com que estes tirem 
más notas. Podemos também mencionar o 
facto de certas características individuais, até 
diríamos aspectos singulares de cada aluno 
que possam contribuir de certa forma para o 
seu desempenho. 

É o caso de existirem alunos extremamen-
te visuais.  Alunos que percebem as coisas 
usando desenhos, imagens e outro tipo de 
ilustrações, e outros que são muito bons em 
memorizar o que ouvem. Existem também 
alunos com capacidade de analisar as coisas, 
sem, no entanto, se limitar em repetir o que 
ouviu do professor. Portanto são tantas par-
ticularidades, que a questão da inteligência 
vem à tona novamente. Serão justos os crité-
rios de inteligência, que usamos para identi-
ficar um aluno inteligente? 

Vários psicólogos aliam a inteligência 
à capacidade de análise do individuo. Isto 
quer dizer se a criança, a partir dos conteú-
dos ministrados nas salas de aulas tem a ca-
pacidade de reproduzir, aliado ao facto de 
analisar as coisas, conseguir interpretar e até 
mesmo criticar, pode se considerar a possibi-
lidade de se estar diante de uma criança in-
teligente, melhor ainda, se houver inovação 
e criatividade no pensamento aí sim, estaría-
mos diante de uma criança inteligente. Pois, 
a inteligência não poderia ser vista, como o 
acto de decorar a matéria e fornecer boa res-
posta na prova. 

Como por exemplo, um professor fala dos 
tipos de texto aos alunos “temos textos ex-
positivos argumentativos, explicativos, tex-
tos narrativos, textos poéticos” e em uma 
prova pergunta quais são os tipos de texto 
que conhecem? E o aluno consegue men-
cionar, exactamente o que o professor disse. 
Felizmente o aluno acerta e consegue tirar a 
máxima nota, ainda assim estaríamos num 
caso em que podemos usar o adjetivo inteli-
gente? Pode ser que sim, pode ser que não…

Inteligência versus 
Burrice
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Dirigentes do Niassa preocupados com o desfecho 
do caso Kampar Moçambique
Na última terça-feira 
(14/03), na cidade de 
Lichinga, os dirigentes 
da província do Niassa 
procuraram saber sobre 
o que é que o Banco de 
Moçambique (BM), está a 
fazer para esclarecer o caso 
Kampar Investimento em 
Moçambique, por se tratar 
de uma instituição central 
cuja missão consiste na 
supervisão da actividade 
bancária no território 
nacional.

T
endo em conta o facto de a Kam-
par ter lesado vários cidadãos no 
país, os dirigentes de Niassa lan-
çaram esta e outras questões ao 

final de uma palestra subordinada ao tema 
“Bem-Estar Financeiro e Crédito Bancário” 
ministrada pelas autoridades do Banco de 
Moçambique (BM), Filial de Lichinga, no 
decurso da IVa Sessão Ordinária do Conse-
lho dos Serviços de Representação do Estado 
(CSRE) no Niassa, alargada aos administra-
dores distritais.

A administradora do distrito de Ngaúma, 
Adélia Alberto, lembrou que quando a Kam-
par chegou em Niassa muita gente aderiu a 
iniciativa, uma vez que o grupo era creden-
ciado e até abriu escritórios colocando em 
risco o negócio dos bancos comerciais que 
ficaram sem clientes. Alberto quis saber se 
tudo correu com o conhecimento do Banco 
de Moçambique ou não.  “A maneira como 
a Kampar entrou no país parece ser de for-
ma legal porque abriu as lojas quase em to-
das as capitais provinciais e é uma questão 
que todos nós vemos, vimos e achamos que 
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era uma questão legal. Mas a forma como a 
Kampar saiu, ninguém percebe e muitos dei-
xaram dinheiro com a organizacao. Hoje, há 
desgraça”, interveio a administradora, visi-
velmente, triste.

Sobre os créditos bancários, a adminis-
tradora manifestou-se contra o facto de os 
funcionários bancários que pretendem ter 
acesso ao crédito bancário, o fazerem sem 
o conhecimento do administrador distrital, 
contrariando os parâmetros que antigamen-
te eram seguidos. Com isso, Adélia Alberto 
disse muitas vezes o administrador toma co-
nhecimento que o funcionário tem um credi-
to bancário através de terceiros e que existem 
funcionários que auferem salários insatisfa-
tórios ou insignificantes, o que depois in-
fluencia no seu desempenho como quadros 
do Estado. O director dos Serviços Provin-
ciais de Justiça e Trabalho no Niassa, Vasco 
Ncole, interrogou às autoridades do Banco 
Central sobre que esforços estão sendo feitos 
para que se evitem casos iguais.

“Tenho uma pergunta muito simples. 
Já ouvimos há pouco tempo a situação da 
Kampar. Não sei se foi legalmente autoriza-
da para funcionar naqueles moldes. O que é 
que o Banco Central faz para controlar es-
tas instituições que aparecem?”, questionou 

o dirigente. Em resposta às varias questões 
apresentadas pelos governantes e dirigentes, 
o director do Banco de Moçambique, Filial 
de Lichinga, Vasco Mepula, disse que espe-
cificamente para o Niassa a informação che-
gou informalmente e, apesar de terem enca-
minhado a comunicação a central do BM, 
a Filial de Lichinga não tinha elementos 
substanciais para sua actuação. Segundo ele, 
a Kampar Moçambique tinha uma licença e 
registo. “Como podem imaginar, a Kampar 
tinha registo, mas não é a licença para operar 
como uma instituição de crédito. Os elemen-
tos que nós tínhamos não nos davam, diga-
mos, legitimidade para actuar, como se devia 
actuar”, avançou Mepula.

Relativamente a penalização dos bancos 
comerciais que excedem 1/3 do salário do 
funcionário, Mepula informou que não há 
nenhum normativo que impeça os bancos 
comerciais de concederem empréstimos aci-
ma de 1/3. “Não existe. O que o Banco de 
Moçambique faz e não é a título individual, 
são inspecções ao nível da conduta dos ban-
cos e temos inspecções que nós chamamos 
supervisão prudencial. A nossa área de su-
pervisão, vai aos bancos e faz o estudo de 
todo trabalho dos bancos”, explicou o direc-
tor do BM, Filial de Lichinga. 

Mepula pediu as instituições do Estado a 
fazerem controlo dos respectivos funcioná-
rios, na medida em que há alguns que exer-
cem as suas funções, por exemplo, em Ngaú-
ma e que se dirigem aos bancos comerciais 
com uma declaração de rendimento mensal 
do distrito de Cuamba.

“Há funcionários, o que é muito comum, 
alegam que estão a pedir a declaração de ren-
dimento para actualização dos dados bancá-
rios, mas, na verdade, chegam lá e concedem 
empréstimos. Como todos sabemos, os ban-
cos comerciais são movidos por lucros. Fora 
das inspecções, temos tido reuniões regula-
res com os bancos comerciais onde os sensi-
bilizamos, porque eles têm esta informação. 
Infelizmente, os nossos colegas, não estão a 
ser sensíveis”, referiu. 

Acerca da monitoria das taxas de juro, 
Mepula informou que de algum tempo a 
esta parte, o Banco de Moçambique não fixa 
taxas de juro, passando, desta feita, a serem 
livres. Os rácios e as taxas são anunciadas 
sempre que houver alguma reunião no qual 
o BM determina o normal.

A Secretária de Estado de Niassa, Lina da 
Silva Portugal, explicou aos presentes que o 
tema é de extrema importância e preocupa-
ção devido aos endividamentos excessivos 
em que os funcionários estão votados, sobre-
tudo quando vêem que os seus salários es-
tão esgotados. Sobre as consequências cau-
sadas pelos empréstimos bancários e outros 
actos incongruentes, a chefe do Conselho 
dos Serviços de Representação de Estado no 
Niassa, afirmou constituir uma lição para os 
próximos momentos e, de igual modo, para 
continuar a trabalhar no sentido de apoiar os 
funcionários a se concentrarem no essencial 
para si.  

“Fica uma lição para todos nós, para es-
tarmos atentos, chamar atenção a quem de 
direito quando notamos que alguma coisa 
não está bem. Continuemos a fazer a nos-
sa parte, mas também olhando aos outros 
funcionários que vão para casa com vinte 
meticais ou sessenta meticais. Alguns, como 
se disse, acabam caindo depressão e outros 
acham melhor acabar com a vida”, disse 
Portugal.

PEDRO FABIÃO

USAID disponibiliza 25.5 milhões de dólares para PMEs e 
associações agrícolas no Corredor de Nacala

O 
projecto FTF Premier vai in-
vestir 25.5 milhões de Dólares 
Norte-Americanos financia-
dos pela USAID através do 

FEED THE FUTURE, para o apoio a mais 
de 100 mil agricultores, principalmente de 
Pequenas e Medias Empresas (PMEs), As-
sociações de Empresários e de Agricultores 
que e actuam ao longo do Corredor de Na-
cala, através de tecnologias que façam com 
que elas possam ter um desempenho maior e 
melhor, crescer e gerar rendimento e empre-
gos para os jovens.

A actividade centra-se numa abordagem 
de Sistemas de Desenvolvimento do Merca-
do (MSD) que ira incentivar o investimen-
to responsável do sector privado, garantir o 

acesso ao financiamento para 48.125 PMEs 
de agronegócio e produtores, melhorar a 
gestão da mitigação do risco, e expandir as 
oportunidades de emprego e empreende-
dorismo para jovens e mulheres. Segundo a 
conselheira no desenvolvimento de agro-ne-
gócios da Premier, Tatiana Mato, o projec-
to tem o objectivo de promover as pequenas 
empresas nacionais, principalmente as que 
actuam ao longo do Corredor de Nacala 
olhando para a capacitação das mesmas no 
sector de agro-negócios e garantir que haja 
uma indústria mais forte de agro-processa-
mento para que os produtos dos pequenos 
agricultores tenham um valor agregado. “O 
projecto vai ter um investimento de cerca de 
25.5 milhões de dólares, sendo cerca de 8.2 

milhões serão para apoiar em termos de sub-
venções, onde as empresas vão poder con-
correr para ter apoios de co-parceria” disse 
Tatiana.

Até em 2027, ano do término do projec-
to, espera-se a criação de mercados agríco-
las mais competitivos, conclusivos, resilien-
tes e sustentáveis que reduzam a pobreza e 
aumentem a segurança nutricional ao longo 
do corredor de Nacala. A nossa interlocuto-
ra garantiu ainda que o projecto já começou 
com estudos e nesta terça-feira realizou-se o 
Workshop que serviu para verificar os dados 
recolhidos nas zonas onde as accoes vão ser 
implementadas, junto com os possíveis be-
neficiários e as entidades governamentais. 

Para o director do programa FTF Premier 

Marc Steen, a escolha do Corredor de Na-
cala, foi porque este tem muito potencial de 
produzir mais culturas agrícolas sendo que o 
objectivo do programa é de se alcançar esse 
potencial de forma a gerar o desenvvimento 
da zona e do país no geral. 

“Nós estamos a ver que esta zona tem 
muito potencial para os mercados locais 
e internacionais nos produtos específicos, 
como é o caso de amendoim, milho e soja 
dentre outros, e o nosso projecto quer traba-
lhar para que as empresas de agro-negócio, 
tenham melhor acesso aos mercados, se-
jam eles locais ou internacionais, através da 
compra de produtos de melhor qualidade” 
concluiu Steen.

ANTÓNIO CINTURA

Director do Banco Centra, filial de Lichingal



Sociedade Civil em Nampula rejeita o Banco Central 
na gestão do Fundo Soberano
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E
studos sobre recursos minerais 
indicam que Moçambique pre-
vê encaixar nos próximos 15 
anos, cerca de 93 bilhões de dó-

lares norte-americanos, volume que requer 
a definição de políticas acertadas visando 
evitar distorções no funcionamento da eco-
nomia. A proposta de lei que cria o Fundo 
Soberano prevê, numa primeira fase que 
60% dos recursos provenientes do gás na-
tural sejam canalizados ao Orçamento do 
Estado e 40% para o Fundo Soberano.

A Sociedade Civil contesta que o Ban-
co Central seja a única entidade a gerir o 
Fundo Soberano para evitar a má gestão 
do dinheiro e servir interesses particulares. 
Victor de Sousa da Kulima Investimentos, 
diz que, no artigo 23 da lei que cria o Fun-
do Soberano, há uma vedação da Socieda-
de Civil nos órgãos de tomada de decisões, 

Numa altura em que Moçam-
bique começa a dar passos gi-
gantescos para a recuperação 
da economia, na sequência da 
implantação de megaprojectos 
para a exploração de gás natural, 
a Sociedade Civil em Nampula, 
quer um Fundo Soberano inclu-
sivo, visando garantir a transpa-
rência na gestão das receitas do 
Estado.

AGOSTINHO MIGUEL

As transportadoras 
interprovinciais de 
passageiros, sobretudo as 
que ligam o norte ao sul do 
país, estão com as portas 
encerradas devido ao alerta 
dado pelas autoridades 
governamentais sobre o corte 
e degradação acentuados de 
algumas estradas, sobretudo 
no troço entre as províncias 
de Nampula e Sofala, na zona 
centro do país.

Numa ronda efectuada por NGA-
NI, verificamos que apesar da 
grande procura de viagem por 

parte dos passageiros, algumas empresas 
como City Link e Etrago, não estão a ope-
rar e aguardam por informações contrárias 
dando conta que o trânsito esteja melhor 
para o transporte seguro de seus passagei-
ros. 

Sem autorização dos seus superiores, 

alguns funcionários das empresas que fa-
laram ao nosso jornal, confirmaram que 
os mesmos receberam ordens para a não 
vender bilhetes, apesar da grande procura. 
“Tivemos informações que a estrada não 
está bem e como carregamos vidas huma-
nas a direcção achou por bem, aguardar 
pela reposição das vias de acesso, e daí 
avançarmos sem constrangimentos” disse 
um dos trabalhadores da transportadora 
City Link.

Contrariamente, há transportadoras 
que apesar dos mencionados avisos, pre-
tendem a todo custo tirar proveito da si-
tuação como é o caso da transportadora 
Nagy Investimentos, que até a última sex-
ta-feira, continuava a vender bilhetes de 
passagem para as províncias de Tete, So-
fala e Maputo. As instalações da empresa 
se encontram abarrotadas de gente aguar-
dando que chegue a sua vez para viajar, 
criando-se um ambiente de caos com os 
clientes exigindo a devolução do seu di-
nheiro. 

A situação é mais crítica para os pas-
sageiros das províncias do Niassa e Cabo 
Delgado que usam Nampula como ponto 
de ligação para os seus destinos. “Quan-

do cá chegamos a direcção da Nagy não nos 
avisou que os autocarros não saiam por con-
ta do corte de estrada na zona centro, acaba-
mos comprando o bilhete, mas passam dois 
dias que não há informações, e aqui não há 
condições para ficar mais de um dia”, disse 
um cliente. “Não há casas de banho em con-
dições, dormimos no chão e com mosqui-
tos”, lamentou um dos passageiros, acres-
centando haver má-fé por parte dos gestores 
da empresa em alusão.

“Sou comerciante de Pemba e preten-
dia seguir  para Tete, mas já estou aqui há 
três dias e nem água vem e nem água vai, 
o mais caricato é o banho, tenho que recor-
rer algumas casas de banho das bombas de 
abastecimento de combustível para o efeito, 
ninguém vem para devolver o nosso valor e 
seguirmos para as nossas origens”, reclamou 
o passageiro Chaguro Ossufo, que apela as 
autoridades governamentais para lançarem 
mais apelos através dos órgãos de comuni-
cação social, em torno do actual estágio da 
ligação entre as zonas norte a cento e sul, 
para que mais pessoas não venham a passar 
pela triste situação.

Caso curioso é que o grosso de passageiros 
são militares dispensados do teatro operacio-

nal norte e receiam que venham a passar 
o resto dos dias de folga nesta transporta-
da, uma vez que os trabalhos de reposição 
do mencionado troço só poderão aconte-
cer depois do abrandamento das chuvas. 
Por seu turno, um dos gestores seniores da 
Nagy Investimentos, apenas identificado 
por Sulemane, reconheceu a insatisfação 
manifestada pelos passageiros, mas disse 
que tudo será ultrapassado e alguns auto-
carros vão viajar, com todas as cautelas 
necessárias. 

Sulemane assegurou que quem não pre-
tende viajar, terá os seus valores. “A situa-
ção fugiu do nosso controlo, mas temos 
conhecimento que alguns troços são tran-
sitáveis pese embora estejam em péssimas 
condições, não temos alternativas e vamos 
arriscar. Já destacamos três autocarros 
para este desafio”, concluí.

As transportadoras interprovinciais que 
exploravam com maior regularidade as ro-
tas Norte Centro e Sul, actualmente, vira-
ram as suas atenções para Pemba e Niassa. 

Em média por semana, são transporta-
das pouco mais de cinco mil passageiros 
do norte ao sul do país.

JULIO PAULINO

Ciclone Freddy cria prejuízos avultados 
aos transportadores de Nampula

sublinhando que, aventa-se a possibilidade 
de instalar-se anarquia na gestão do fundo.

“No que concerne ao fundo, o Banco de 
Moçambique não pode ter o monopólio de 
controlo porque haverá aspectos como o 
desvio de aplicação. Por isso, como Socie-
dade Civil queremos que o fundo seja mo-
nitorado por uma instituição independente 
ou imparcial, a exemplo do Banco Mundial 
entre outras instituições”, frisou.

Juma Muleliua docente da Universidade 
Rovuma, referiu que avaliar pelas condições 
que o país dispõe, urge implementar uma 
gestão minuciosa para que se possa capita-
lizar a economia, criando novas oportuni-
dades de emprego para jovens, por forma a 

evitar o surgimento de conflitos de interes-
ses. “Olho para a questão numa perspectiva 
muito ampla porque no futuro o país preci-
sará de investimentos sérios. Para tal, é ne-
cessário capitalizar a economia de modo a 
responder as realidades actuais, porque até 
ao momento, o país não reúne requisitos 
suficientes para receber fundos elevados”, 
precisou.

Segundo Palmira Revule do Centro para 
Democracia e Desenvolvimento, a lei que 
cria o Fundo Soberano, demonstra algumas 
lacunas desde a exclusão dos órgãos da So-
ciedade Civil, défice do acesso da informa-
ção aliada a falta de transparência, daí que 
urge adoptar outros mecanismos para que a 

sua aplicação não venha interferir de forma 
negativa na economia. Estas sugestões fo-
ram feitas na quarta-feira última em Nam-
pula à margem do simpósio de auscultação 
da proposta de lei que cria o Fundo Sobe-
rano. Segundo o presidente da Comissão 
do Plano e Orçamento da Assembleia da 
Republica, António Niquice, o país está a 
preparar o processo de gestão macroeco-
nómica e financeira, alinhado pelos princí-
pios de transparência e de boa governação 
com vista a gerar os mecanismos necessá-
rios face a exploração dos recursos.

Explicou que, a criação do Fundo So-
berano é um processo que vem sendo es-
truturado há bastante tempo, pese embora 
do início da implantação dos projectos de 
exploração dos recursos naturais, dai que 
existe a necessidade da entrada em vigor 
desta lei, para assegurar que os recursos 
sejam canalizados aos cofres do Estado. A 
fonte citou a insegurança que se verifica na 
província de Cabo Delgado, como sendo 
um dos pesos que contribui nos encargos 
do Orçamento do Estado. “Devido a intro-
dução do pacote de aceleração económica, 
em 2023, Moçambique conseguiu reduzir 
o défice orçamental para 115 mil milhões 
de meticais num total de 476 mil milhões 
de meticais arrecadados”, referiu.

Tendo em conta a perspectiva económi-
ca que o país regista, Niquice diz não fazer 
sentido que, Moçambique continue na lista 
dos países mais pobres do mundo, em re-
sultado das falhas na gestão da coisa pú-
blica. 

Banco Central
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Milhares na rua em Maputo para último 
adeus ao mano Azagaia
Milhares de pessoas saíram 
no último dia 14 à rua em 
Maputo para acompanhar o 
cortejo fúnebre do músico 
moçambicano Azagaia e até 
houve quem pedisse uma “es-
tátua” para aquele que é con-
siderado o “rapper do povo 
em Moçambique”..

MANGAVA DOS SANTOS

“
Todo herói merece uma estátua 
[...] nós somos o povo que ele 
queria no poder e, por isso, que-
remos uma estátua do Azagaia 

numa avenida de Moçambique”, disse 
Mike Sérgio, um dos fãs do ‘rapper’ que 
acompanhou o cortejo fúnebre de Aza-
gaia da Praça da Independência até ao 
cemitério de Muchafutene, a 25 quilóme-
tros do centro da cidade.

Azagaia, nome artístico de Edson da 
Luz, morreu na quinta-feira, aos 38 anos, 
em sua casa, após uma crise de epilepsia, 
segundo a família do artista. O funeral foi 
antecedido por um velório no Paços do 
Conselho Municipal da Cidade de Ma-
puto, onde milhares de pessoas, princi-
palmente jovens, juntaram-se, a partir das 
06h00 locais, à porta do edifício, localiza-
do na Praça da Independência, para enal-
tecer o legado de Azagaia.

“O que Azagaia deixa como legado é a 
preservação das artes e cultura como fato-
res de coesão social, respeitando a nossa 
diversidade cultural e criativa”, declarou 
a ministra da Cultura de Moçambique, 
Eldevina Materula, no seu discurso no 
Conselho Municipal de Maputo.

Os fãs que ali estavam, cantavam co-
ros de diversas canções combativas e 
ainda pediam “uma avenida, uma está-
tua”, “Azagaia está na moda, doa a quem 
doer”. Após o velório, os restos mortais 
foram levados ao cemitério de Micha-
futene, na província de Maputo, sempre 
aplaudido por centenas de pessoas que se 
posicionaram em vários pontos da Aveni-
da de Moçambique para prestar a última 
homenagem ao “’rapper’ do povo”.

A partir da Brigada Montada, na ci-
dade de Maputo, o cortejo fúnebre foi 
saudado por pessoas de todas as idades, 
enquanto fazia o trajecto norte. Nas zo-
nas mais movimentadas como Choupal 
e Benfica, os populares gritavam: “povo 
no poder”. Jovens nas escolas que estão 
à beira da estrada, não deixaram de sau-
dar o cortejo e mostrar amor ao mano 
Azagaia. Mais uns quilómetros, na zona 
do Zimpeto, onde fica o maior mercado 
grossista do país, jovens que ali ganham 
pão, acompanharam o cortejo fúnebre a 
pé até Michafutene.

“Ele era o nosso porta-voz, dizia o que 
nós sentíamos na alma. Só não tínhamos 
as palavras certas”, diziam os populares. 
“É uma grande perda, não só para o hip-
-hop moçambicano, mas também para a 
lusofonia”, declarou o rapper moçambi-
cano Duas Caras, reconhecido, tal como 
Azagaia, como uma referência da música 
rap em Moçambique. “Desde cedo, Aza-
gaia foi um observador atento à realidade 
social e isso inspirou o seu caráter inter-
ventivo e combativo perante tudo aquilo 
que apoquenta a sociedade”, lembrou o 
activista moçambicano Adriano Nuvun-
ga, numa mensagem em nome da socie-
dade civil moçambicana.

A caravana que levou o corpo do músi-
co tinha definido um trajecto que passava 
pelo Ministério da Defesa e pela residên-
cia oficial do chefe de Estado na Avenida 
Julius Nyerere, mas um contingente po-
licial fortemente armado e com veículos 
blindados impediu o percurso, obrigando 
o cortejo a usar uma outra via. Mesmo as-
sim, no percurso alternativo, entre as ave-
nidas 25 de Setembro e de Moçambique, 
Azagaia foi acompanhado sempre por 
uma multidão, o mesmo povo pelo qual 
tanto lutou durante os cerca de 20 anos de 
rap de intervenção social. “É um artista 
que muito fez pelo país”, lembrou Onésio 
Agostinho, um outro fã que acompanhou 
a cerimónia.

Entoando as músicas mais popula-
res de Azagaia, entre “Povo no poder”, 
“Cães de Raça” ou “Mentiras da Verda-
de”, a multidão foi crescendo com a saída 

da caravana do centro da cidade em di-
recção aos bairros periféricos de Maputo, 
onde sobretudo comerciantes informais e 
estudantes esperavam para homenagear o 
“mano Azagaia”.

“Não estamos tristes, temos alguma es-
perança no tanto legado que ele deixou 
para nós. Temos esperança que as coisas 
vão mudar”, frisou à Lusa Donalda Cum-
be, uma jovem fã de Azagaia no meio da 
caravana.

HRW pede investigação ao uso de gás 
lacrimogéneo no funeral de Azagaia em 
Maputo

A Human Rights Watch (HRW), orga-
nização internacional de defesa dos di-
reitos humanos, pediu uma investigação 
ao uso de gás lacrimogéneo pela polícia 
moçambicana durante o cortejo fúnebre 
do ‘rapper’ Azagaia, na terça-feira, em 
Maputo. “As autoridades moçambicanas 
devem investigar rápida e imparcialmente 
o uso de gás lacrimogéneo pela polícia no 
cortejo fúnebre de um famoso ‘rapper’ no 
dia 14 de Março de 2023, em Maputo”, 
defendeu a Human Rights Watch em co-
municado.

Testemunhas citadas pela HRW refe-
riram que a tensão aumentou quando a 
multidão se recusou a obedecer às ordens 
da polícia, com algumas pessoas a ajoe-
lhar-se e a levantar os braços em sinal de 
paz, outras a gritar com a polícia. 

Recorrendo às redes sociais e imagens 
de uma televisão local, a organização 
viu “polícias de choque dispararem para 
o ar e usarem gás lacrimogéneo contra a 
multidão, para a dispersar”, momento em 
que “um polícia que parecia ser o coman-
dante gritou: ‘Parem de atirar. Eu sou o 
único que dá ordens aqui’”, descreve o 
comunicado

O último adeus ao mano Azagaia no dia 14 de Março. 

Polícia da Republica de Moçambique impedindo as pessoas que acompanhavam Azagaia de passar na 
Av. Julius Nyerere em Maputo



Tributo a Azagaia

P
ara quem não sabe, uma aza-
gaia é uma arma de arremesso, 
geralmente utilizada na caça/
pesca, composta por uma haste 

de madeira curta e por uma ponta de chi-
fre de animal ou de ferro. O instrumento 
parece ser ideal para descrever um jovem 
que surpreendentemente, em tenra idade, 
decide iniciar a sua carreira musical de ma-
neira polémica, desferindo golpes contra o 
sistema político moçambicano com o lan-
çamento do seu primeiro álbum Babalaze, 
em 2007. 

Formado em geologia, candidato do 
MDM a deputado da Assembleia da Re-
pública de Moçambique, com milhares de 
fãs e um enorme reconhecimento popular 
na manga, Azagaia tinha, sob o ponto de 
vista da sociedade moçambicana, mais 
do que meio caminho andado para ‘’viver 
bem’’, em paz e constante prosperidade ao 
lado da sua família. No entanto, tal como 
os grandes Homens, Azagaia prosseguiu 
fiel aos seus ideais, numa sociedade onde o 
sucesso e as grandes oportunidades andam 
de mãos dadas com o ‘’lambebotismo’’   e 
com a corrupção. Ciente dos perigos e das 
ameaças que este caminho traria consigo, 
o rapper não se acobardou, muito menos 
vendeu a sua alma em troca de alguns tro-
cados, tal como assistimos na média social, 
figuras e organismos públicos convertidas 
em marionetes para influenciar o povo a 
acreditar que X é Y, e que Y é X. Que con-
fusão! Deve ser por coisas como esta que 
Azagaia foi movido a compor As mentiras 
da Verdade.   

Gerações levantam-se, gerações passam, 
e em cada uma delas a vida concebe uma 
minoria que ao longo do tempo se revela 
grandes Homens. Cada um com o seu es-
tilo e campo de actuação, entretanto, com 
um impacto estrondoso no meio no qual 
estão inseridos. Para a minha geração e 
para o meu país, Moçambique, o universo 
concebeu e gerou Azagaia. À semelhança 
dos grandes revolucionários, Azagaia per-
cebia a importância da conscientização das 
massas sobre as falhas e os acertos, pois só 
assim é que seremos capazes de valorizar 
o que temos de bom e melhorarmos o que 
nos mata enquanto povo moçambicano. É 
como disse Jesus Cristo “E conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará’’. É por 
isso que a cada verso das suas riquíssimas 
composições confrontamo-nos com pre-
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ciosos factos verídicos, capazes de libertar 
a mente de um povo que se encontra em 
cativeiro. ‘’…Herói para o povo…’’! HÁ 
quem refute esta verdade. Mas afinal o que 
é um herói? De acordo com o dicionário 
Priberam, um herói é uma ‘pessoa de gran-
de coragem ou autora de grandes feitos.’ 
Em vida, Azagaia reuniu coragem, persis-
tência, bravura e talento para se fazer às 
trincheiras, ainda que sozinho, com armas 
brancas: o papel e a caneta. Das Trinchei-
ras, o rapper, muitas vezes apropriadamen-
te vestido de militar, foi persistente nos seus 
ataques e continuou, tendo em vista uma 
revolução, a ‘lançar um jato de palavras’ 
contra o sistema político, tal como pode-
mos ouvir em faixas como Música de Inter-
venção Rápida. Há quem o compare ao nos-
so tão respeitado e querido herói nacional, 
Samora Moisés Machel. De facto, foram 
Homens com muitos traços em comum. 

Defensores da mesma causa, mas nascidos 
em épocas mais ou menos diferentes. Um 
lutou contra o colono estrangeiro, outro 
contra o nacional. Um pegou em armas, e 
o outro num papel e numa caneta.  Ambos 
ajuntaram milhares de moçambicanos para 
anunciar uma nova era; Samora, no estádio 
da Machava, proclamou a independência e 
gritou ‘’a luta continua’’. Azagaia, no seu 
velório, reuniu milhares de cidadãos mo-
çambicanos na Praça da Independência e 
fez-lhes gritar em uníssono ‘ladrões, fora’. 
Enfim, os dois lutaram para varrer o nosso 
quintal. E, dentro das suas circunstâncias, 
ambos deram o seu melhor por uma cau-
sa nobre: a libertação de um Moçambique 
oprimido. 

“…filho da mãe para os políticos‘’. Na 
maior parte das suas composições, Aza-
gaia, destemidamente, denunciou o neo-
colonialismo, a corrupção, esquemas de 

enriquecimento ilícito, a monopolização 
de recursos nacionais por uma classe elitis-
ta, o entretenimento que é promovido para 
distrair a seiva da nação: os nossos jovens. 
Não só denunciou, como clamou por uma 
governação sustentável, capaz de devolver 
a dignidade aos cidadãos moçambicanos 
que sobrevivem diariamente com menos 
de um dólar. Basta escutar faixas como A 
Marcha, Povo no Poder, Cães de Raça, entre 
outras, para perceber a mensagem heroica 
do rapper. 

Numa época em que assistimos alguns 
numa corrida veloz com o intuito de lim-
par o seu nome e deixar um legado, eis que 
surge Azagaia gritando nos seus espectacu-
los “Quem vendeu a minha pátria? Quem 
vendeu a minha pátria?’’ levando o povo a 
refletir, o que é um acto capaz de boicotar 
o projecto daqueles que pretendem ser pin-
tados como heróis na história de Moçam-
bique. 

Mesmo depois de morto, Azagaia con-
tinua a ser um ‘’filho da mãe para os polí-
ticos’’ na medida em que a sua mensagem 
espalha-se pelas artérias do país e do mun-
do, convertendo, ajuntando, e nutrindo as 
mentes dos novos soldados, aqueles que 
vão dar continuidade a esta revolução.

Irmãos, o nosso mano Azagaia deixou-
-nos uma herança: os seus ideais e as suas 
obras. E tal como todos os herdeiros, em 
conjunto, temos de tomar uma decisão so-
bre o nosso património. O que faremos? 
Esbanjar e esgotar, ou preservar e multi-
plicar? Se optarmos pela última, tenhamos 
sempre em mente as palavras do nosso he-
rói em Vendem o País “fiquem firmes, o 
Senhor não desampara os seus herdeiros. 
Desde sempre ele testou os seus filhos ver-
dadeiros’’

‘’Mano Azagaia, ah! Aza-
gaia para os amigos; herói 
para o povo, filho da mãe 
para os políticos”. É assim 
como Edson da Luz, um dos 
maiores rappers de interven-
ção social da lusofonia di-
rige-se à público em Minha 
Geração, faixa número 7 do 
seu álbum Cubaliwa.
CLÁUDIA BETH

É muito provável que tal como 
Eu, o trovador do povo tenha 
pousado a caneta e “dropado” 

o microfone sem ter a real dimensão da 
transcendental figura que se tornou. Jere-
mias Nguenha é talvez o nosso pioneiro 
da música como um instrumento forte de 
denúncia da podridão do sistema, que ao 
invés de servir, suga o sangue do povo. 
Frases como “comem sozinhos”; “me 
está a fazer pentear a careca”; “a bicha 
só anda lá à frente onde estão “e aquelas 
coreografias cheias de ritmo e energia e 
os trajes militares são uma marca de Jere-
mias que Azagaia emulou e elevou.

Mas o raio de alcance de Jeremias era 
circunscrito ao sul devido à limitação do 
idioma e da parca obra que deixou. Mas 
a metáfora e o sarcasmo lírico dos seus 
versos eram de uma profundidade trans-
cendente para o seu contexto. Igual pro-
blema há de ter tido Zeca Alaje (já dizia 
em “Massoctha” que nosso maior pecado 
era o silêncio cúmplice) que era outro re-

Não tinha consciência da real dimensão 
do Azagaia

volucionário do microfone e da caneta e 
papel, com mensagem que segurava o sis-
tema pelas goelas e sacudia as fundações 
da sua podridão. Morreu em circunstân-
cias estranhas nas barreiras, e consta que 
só lhe roubaram os chinelos. 

Azagaia é claramente a voz dos sem 
voz, mas é também a voz dos cobardes, 
dos que mesmo com voz, se escondem 
no conforto da bajulação e da TSU. Têm 
uma dimensão universal porque se comu-
nica num idioma mais abrangente. Cho-
cou o país com sua coragem numa altu-
ra em que os assassinatos de Cardoso e 
Siba-Siba haviam colocados algemas nas 
palavras. É provavelmente o jovem mais 
impactante da sua geração. 

Lembro-me de uma conversa que man-
tive com Ele no avião a caminho de Pem-
ba, onde Eu trabalhava e Ele tinha um 
espectáculo pelas alturas do “Babalaze”. 
Lia um livro sobre o tráfico de escravos, e 
era simples e tímido. Se a Beyoncé encar-
na a Sasha Fierce (seu alter ego) quando 

sobe ao palco, Azagaia há de encarnar todos 
os espíritos Bantus, porque era um animal, 
uma força da natureza em palco: presença 
imponente, emanava energia e autoridade; 
tinha vocais poderosos, algo que a profun-
didade das suas letras terá nos distraído de 
apreciar devidamente.

Lidemos com o Azagaia como um artista 
que amamos, e só hoje, submersos no sal 
das lágrimas que inundam nossos corações 
de melancolia com a sua partida precoce, 
percebemos que Ele nos impactou mais 
profundamente que a capacidade do pró-
prio amor. 

Não consigo traduzir esse sentimento em 
palavras, mas é como se enquanto Azagaia 
estivesse por aí, houvesse esperança de cura 
para as nossas angústias, uma responsa-
bilidade que apenas os débeis e timoratos 
transferem para os outros- mas não é o que 
genuinamente somos, débeis e timoratos e 
fabricadores de heróis que nos salvem da 
nossa miséria colectiva?
LECUANHANE

Edon da Luz, 1984-2023
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