
NGANI

P
U

B
L

IC
ID

A
D

E

Moçambique falando por si!

Empresa de consultoria burla perto de 
mil pessoas em Nampula P.04

Segunda-feira, 21 de Novembro de 2022
Propriedade: Info-Media 
Edição Semanal LVIX, Ano II 
Preço: 50,00 MT
Contactos: +258 846719483/871750240 

  

Condenados
a viver ao 
deus-dará

Desmaios de raparigas na Escola Secundária de 
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Hospital Provincial de Nampula 
devolve visão a mais de 400 pessoas
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O Secretário Executivo fez 
esta afirmação durante a 
sua visita de três dias ao 

país de 14 a 16 de Novembro de 2022 
onde visitou o pessoal e instalações 
da missão da SADC em Moçambique 
(SAMIM) para encorajar as tropas e 
apreciare o progresso da missão.

Dirigindo-se às tropas do SAMIM 
nas suas áreas de actuação nos distri-
tos de Mueda, Macomia, Nangade 
e Pemba, Magosi, agradeceu-as pelo 
seu serviço e sacrifícios em nome de 
mais de 350 milhões de cidadãos da 
SADC. Enfatizou que servir no SA-
MIM é um “chamado nobre para 
proteger a vida de crianças e mulhe-
res que sofrem o impacto do terroris-
mo e do extremismo violento”.

Magosi exortou as tropas do SA-
MIM a continuarem a operar profis-
sionalmente para sustentar os gan-
hos obtidos desde o destacamento da 
Missão em Junho de 2021, de modo 
a abrir caminho para uma paz dura-
doura, segurança e desenvolvimento 
socio-económico nos distritos afecta-
dos da província de Cabo Delgado e 
da SADC região como um todo.

O dirigente acrescentou que em-
bora se tenham feito progressos lou-
váveis para negar a liberdade de cir-
culação aos terroristas e permitir o 
acesso da população aos serviços so-
ciais, o trabalho de eliminar actos de 
terrorismo não está concluído. 

O Secretário Executivo encorajou 
o pessoal do SAMIM a “nunca desis-
tir na busca de eliminar actos de ter-
rorismo e extremismo violento que 
ameaçam a paz, segurança e prospe-
ridade da região”. De acordo com o 
texto que tivemos acesso, Magosi vi-

sitou ainda os homens da SADC que 
se encontram em tratamento no hos-
pital. O Secretário Executivo agrade-
ceu a coragem e disponibilidade para 
servir e desejou-lhes “rápidas melho-
ras”. 

O dirigente também agradeceu 
aos médicos, enfermeiros e pessoal 
de apoio por cuidarem dos feridos, 
bem como dos que sofrem de várias 
doenças durante a missão, para além 
de prestar homenagem aos funcioná-
rios do SAMIM que perderam a vida 
no cumprimento do dever.

Ao chegar a uma das áreas de ope-
ração, o Secretário Executivo teste-
munhou em primeira mão as tropas 
do SAMIM perseguindo os terroris-
tas que tentaram capturar um tanque, 
mas recuaram, uma indicação da 
ameaça contínua que os terroristas 
representam para a população. 

Magosi prometeu ajuda visando 
continuar a apoiar a Missão para exe-
cutar com eficácia o seu mandato de 
apoiar a República de Moçambique 
para restaurar a paz e a segurança.

Por sua vez, o Chefe da Missão, 
disse que a visita demonstra o valor 
que o Secretário Executivo e a lideran-
ça da SADC atribuem ao trabalho do 
SAMIM e enfatizou que a região da 
SADC “só pode prosperar num am-
biente seguro onde as infra-estruturas 
e os investimentos são garantidos e 
os cidadãos são livres para realizar as 
suas actividades sociais e económi-
cas, especialmente durante esta época 

de colheita de caju na zona Norte de 
Moçambique”. O Secretário Executi-
vo da SADC fez uma visita de corte-
sia a Filipe Jacinto Nyusi, Presidente 
da República de Moçambique, que 
agradeceu à SADC pelo apoio con-
tínuo a Moçambique e prometeu a 
cooperação e apoio contínuos do seu 
Governo à Missão.

Refira-se que a SAMIM é compos-
to por tropas e pessoal dos Estados 
Membros da SADC nomeadamente, 
Angola, Botswana, República Demo-
crática do Congo, Lesoto, Malawi, 
Namíbia, África do Sul, República 
Unida da Tanzânia, Zâmbia e Zim-
babwe, trabalhando em colaboração 
com as Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) e outras tro-
pas destacadas para Cabo Delgado.

A Missão da SADC em Moçam-
bique (SAMIM) foi aprovada pela 
Cimeira Extraordinária dos Chefes 
de Estado e de Governo da SADC 
realizada em Maputo, República de 

MANGAVA DOS SANTOS

SOCIEDADE

O Secretário Executivo 
da Comunidade de 
Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), 
Elias Magosi, reafirmou 
o compromisso inabalável 
da Região de garantir paz 
e segurança duradouras 
como uma das principais 
prioridades da agenda 
de desenvolvimento 
regional da SADC, 
anunciou a organização em 
comunicado.

Moçambique, a 23 de Junho de 2021, 
como uma resposta regional para 
apoiar a República de Moçambique 
no combate ao terrorismo e actos de 
extremismo violento em alguns dis-
tritos da Província de Cabo Delgado.

Entre os principais objectivos, o 
SAMIM está mandatado para apoiar 
a República de Moçambique no com-
bate ao terrorismo e actos de extre-
mismo violento em Cabo Delgado, 
neutralizando a ameaça terrorista e 
restabelecendo a segurança de forma 
a criar um ambiente seguro; fortalecer 
a paz e manter a segurança, restabe-
lecer a lei e a ordem nas áreas afeta-
das da Província de Cabo Delgado; e 
prestar apoio à República de Moçam-
bique em colaboração com agências 
humanitárias para continuar a forne-
cer ajuda humanitária à população 
afectada por actividades terroristas, 
incluindo pessoas deslocadas inter-
namente.

Tropas da SADC em Cabo Delgado 

SADC reafirma “compromisso inabalável” 
com paz e segurança em Moçambique



NGANI -   Segunda-feira, , 21 de Novembro de 2022                                                                                                                                                           P.03

SOCIEDADE

Trata-se de um ambiente 
anómalo que vem de certa 
forma irritando até os edu-

candos, mas as autoridades directivas 
da instituição afirmam que carecem 
de respostas para explicar sobre os 
factores por detrás do fenómeno.

Entrevistado por NGANI na tar-
de de sexta-feira, Alferes José, de 19 
anos de idade e que frequenta a 9ª 
classe neste estabelecimento de en-
sino, aceitou que há sim desmaios 
constantes e desconfia que se deve ao 
facto de as meninas colocarem o mé-
todo contraceptivo implante antes de 
atingirem a devida faixa etária e, tam-
bém, suspeita que se deve a aspectos 
espirituais.

Para combater o mal, José suge-
re que os dirigentes da escola devem 
unir-se para criar um diálogo com 
os pais ou encarregados de educa-
ção para tomar respectivas medidas 
porque, de acordo com ele, situações 
idênticas apenas se resolvem com de-
bates e não através da violência.

Ancha Rivaldo, de 14 anos de ida-
de, que frequenta a 8ª classe, também 
confirmou a situação dos desmaios 
frequentes, mas disse que as vítimas 
nunca sofreram alguma discrimina-
ção dentro ou fora do recinto escolar. 
“Nós desmaiamos muito e nós não 
sabemos porque é que isso acontece. 
Quando ficamos mais próximos das 
pessoas, nos agitamos e quando des-
maia uma colega, todos outros caiem 
também”, disse Ancha.

O Chefe-geral da Escola Secun-
dária de Chiulugo, Henriques Rodri-
guês Cajaua, confirmou a ocorrência 
dos casos e aponta também o uso do 
método contraceptivo implante pelas 
raparigas antes da idade certa, como 
o factor principal. Segundo a fonte, 
quando um aluno sofre um desmaio, 

após a confirmação dos factos, a es-
cola presta os primeiros socorros e 
comunica os pais ou encarregados de 
educação.

“Isso acontece cada vez mais por 
causa das próprias pessoas que des-
maiam. As outras pessoas colocam 
implante e também tem outras que to-
mam os comprimidos e passam mal e 
depois caem”, informou Cajaua. 

Direcção da escola alega não ter 
respostas para o assunto. Na ocasião 
e a propósito dos múltiplos e frequen-
tes desmaios que diária ou constante-
mente ocorrem na sua escola, o Di-
rector-adjunto Pedagógico, Mateus 
Pio, disse ao Jornal NGANI que o 
assunto é sobejamente conhecido 
pela instituição, mas a mesma não 
tem respostas para sanar a situação.

Pio disse que os desmaios não são 
algo novo, pois desde que a mesma 
foi fundada, sempre houve proble-
mas do género e que a Direcção da 
instituição sempre interagiu com os 
pais ou encarregados de educação 
informando sobre o que vem aconte-
cendo com os alunos, inclusive com 
o régulo da zona. Também, a escola 
comunicou as instâncias superiores, 
concretamente a Direcção dos Servi-
ços Distritais de Educação, Juventu-
de e Tecnologia de Lichinga que, até 
ao momento, não há respostas.

Geralmente, em termos de dados 
e apesar da variação, por dia ocorrem 
de cinco a dez desmaios e a maior 
parte deles ocorrem sempre nos fins 
de cada ano. 

“Mesmo ao nível da zona, os ré-
gulos já arranjaram algumas soluções 
porque pensavam que houvesse algu-
ma coisa aqui na escola. Fizeram cul-
tos tradicionais nos anos 2020 a 2021 
pedindo a intervenção dos espíritos, 
mas os desmaios continuam. Para 
dizer que nem a comunidade, assim 
como a instituição carecem de res-
posta pronta para justificar essa ques-
tão”, revelou Pio.

Desmaios de raparigas na Escola Secundária 
de Chiulugo preocupam professores e alunos
Os alunos da Escola 
Secundária de Chiulugo, um 
estabelecimento de ensino 
que se encontra na cidade de 
Lichinga, capital provincial 
do Niassa, inaugurado aos 
09 de Maio de 2016 pelo 
Presidente da República, 
Filipe Nyusi, estão a ser 
vítimas de desmaios que 
acontecem desde que a 
instituição começou a 
funcionar.

Mais uma rapariga desmaiada na Escola Secundária de Chiulugo

PEDRO FABIÃO

Chefe-geral Henriques Cajaua
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Empresa de consultoria burla perto de 
mil pessoas em Nampula

Na sexta-feira finda, a porta-
-voz do Serviço Nacional 
de Investigação Criminal 

em Nampula, Enina Tsenine, revelou 
que a policia tem vindo a registar nú-
meros recordes de casos de burlas e 
extorsões cujo modus operand dos pro-
tagonistas traduz-se em cobranças ilí-
citas com promessas de emprego nas 
instituições da função pública, com 
destaque para os sectores de educação 
e saúde.

A porta-voz do SERNIC em Nam-
pula, não descartou a possibilidade 
dos mencionados esquemas terem 
conivência de funcionários públicos 
bem posicionados. O caso mais gri-
tante deu-se na última quinta-feira e 
culminou com o desmantelamento de 

JÚLIO PAULINO

Os constantes apelos do 
Governo para a necessidade 
de criação de autoemprego 
através de iniciativas que 
estimulam a geração de renda, 
estão a ser mal interpretados 
a vários níveis da sociedade 
moçambicana. Na província 
de Nampula em particular, 
há cada vez mais empresas 
envolvidas em esquemas de 
burlas e extorsão de cidadãos.

uma empresa licenciada supostamen-
te para a prestação de serviços de au-
ditoria e contabilidade denominada 
por TT Consultoria e Serviços, mas 
que na verdade, dedicava-se a esque-
mas de recrutamentos ilícitos de pes-
soas para várias instituições do Esta-
do. A empresa, tinha representantes 
em todos os 23 distritos da província 
de Nampula, incluindo alguns da vi-
zinha Zambézia, devido a demanda 
de procura de emprego pela camada 
jovem. 

O esquema simulava igualmente 
assegurar nomeações através do Tri-
bunal Administrativo de funcionários 
públicos, transferências de um distrito 
para o outro, sobretudo para a cidade 
de Nampula, a troco de valores mone-
tários que variavam entre trinta e cem 
mil meticais.

NGANI soube igualmente que 
para dar maior confiança às vítimas, 
numa primeira fase, a TT Consulto-
ria e Serviços, montou um escritório 
principal nas instalações dos Serviços 
Distritais de Educação em Nampula e 
pelo volume de reclamações a mesma 
foi escorraçada, tendo ido instalar-se 
no mercado dos bombeiros, no bairro 
dos poetas, no coração da cidade de 
Nampula. 

O caso foi despoletado por alguns 
lesados, que pagaram e receberam 
promessas de serem enquadradas em 
alguns sectores da função pública, 

mas tal não veio a concretizar-se. Os 
lesados decidiram encaminhar o caso 
às autoridades competentes. Feitas as 
investigações concluiu-se que era uma 
rede de esquemas de burla. A proprie-
tária, identificada por Teresa da Con-
ceição, foi recolhida aos calabouços, 
apesar de estar nos últimos meses de 
gestação. 

Satar Alberto Mussa, um funcioná-
rio público que foi vitima do esquema 
disse ao nosso jornal que nunca sus-
peitou que a empresa fosse burladora, 
uma vez que funcionava numa insti-
tuição pública. “Tenho três sobrinhos 
que concluíram os níveis superiores 
pela Universidade Pedagógica e quan-
do soube desta facilidade achei uma 
grande oportunidade para empregar 
os jovens e não hesitei em pagar 105 
mil meticais”, disse agastado.

Dalila é uma funcionária do Estado 
afecta ao Hospital Central de Nampu-
la, que também disse que quando se 
apercebeu das tais oportunidades de 
emprego, não vacilou e dirigiu-se de 
imediato a uma das instituições ban-
cárias para pedir um crédito que seria 
usado para pagar as vagas. “Paguei 
245 mil meticais para sete familiares 
dos quais, três filhos e os restantes são 
sobrinhos. Depois de muita pressão a 
proprietária da empresa disse que o 
assunto estava em andamento no Tri-
bunal Administrativo. Mais tarde per-
cebi que se tratava de burla”, disse.

As vitimas dizem que não estão 
interessadas com a detenção da pro-
prietária da empresa, apenas querem 
reaver os valores burlados.

A proprietária da TT Consultoria 
e Serviços disse que o esquema foi en-
gendrado por um comparsa que lhe 
assegurou a disponibilidade de vagas 
em todos sectores da função pública. 
“Com o apoio dele passei a prestar 
serviços de recrutamento mediante  
pagamento de valores que variavam 
entre 30 e 35 mil meticais por pessoa 
consoante a vaga ou serviço. Cerca de 
duzentas pessoas aderiram e eu fiquei 
com apenas 15% do valor total”, con-
firmou.

A porta-voz do SERNIC em Nam-
pula refutou as declarações de Teresa 
Conceição, justificando que ela é uma 
pessoa reincidente, que passou pelas 
celas da policia por causa do mesmo 
tipo de crime, acrescentando que de-
corre um trabalho com vista a neutra-
lizar outros integrantes da rede. “Há 
fortes indícios de envolvimento de 
pessoas bem posicionadas nestes es-
quemas e estamos a trabalhar com vis-
ta a trazer todos dados e encaminhar 
as instituições competentes para a res-
ponsabilização criminal”, sublinhou 
Tsenine. Dados preliminares avança-
dos pela porta-voz indicam que como 
prejuízo do esquema contabiliza-se 
perto de 750 mil meticais e perto de 
mil pessoas que caíram nesta rede. 

CNE confirma realização de eleições autárquicas 
de Mocímboa da Praia em 2023

A Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE), está no proces-
so de reativação das comis-

sões provinciais, assim como distritais 
em todo o país, com vista às sextas elei-
ções autárquicas agendadas para o final 
do ano de 2023. Para o efeito, o vogal 
da CNE, Alberto Sabe, trabalha na pro-
víncia de cabo Delgado para orientar 
a capacitação dos órgãos eleitorais de 
apoio. As eleições autárquicas agenda-
das para o dia 11 de novembro de 2023, 
também serão realizadas na autarquia 
de Mocímboa da Praia, vila que foi for-
çosamente abandonada há dois anos 
pelos seus habitantes devido aos ata-
ques dos terroristas.

O vogal não avançou o número dos 
eleitores a serem inscritos para Mocím-
boa da Praia, mas garantiu que a CNE 

que o foco e garantir a realização dos 
dois pleitos eleitorais que se avizinham. 
A província de Cabo Delgado tem cin-
co municípios nomeadamente Pemba, 
Montepuez, Mueda, Mocimboa da 
Praia e Chiúre. Das cinco, quatro es-
tão sob gestão do partido no poder a 
Frelimo, enquanto que o Município de 
Chiúre é governado pela Renamo.

O Município de Mocímboa da Praia 
actualmente funciona na cidade de 
Pemba, devido o assalto da vila pela in-
surgência que aterroriza a província há 
mais de cinco anos. A formação dos ór-
gãos de apoio eleitoral decorre em três 
fases. A primeira abrange Pemba e Mo-
címboa da Praia, a segunda será nos 
Municípios de Mueda e Montepuez e a 
última fase será abrangido o município 
de Chiúre. 

JACKSON BASILIO

irá trabalhar com o instituto Nacional 
de estatística (INE), para ter os dados 
do último registo do censo da popula-
ção. Nos últimos meses, regista-se o re-
gresso massivo e voluntário das famílias 
deslocadas de Mocímboa da Praia, foi 
dai que a CNE, decidiu que as sextas 
eleições autárquicas abranjam os muní-
cipes daquela divisão administrativa 
garantiu Sabe. 

A Comissão Distrital de Eleições de 
Mocímboa da Praia ainda funciona na 
cidade de Pemba devido a insegurança 
que se registava no distrito nos últimos 
dois anos. Alberto Sabe desafiou aos 
membros das cinco autarquias da pro-
víncia a dominarem a lei eleitoral para 
que os mesmos não cometam irregula-
ridades nos próximos pleitos eleitorais. 
“Os órgãos de apoio eleitoral indepen-

dente da filiação partidária devem as-
sumir com prudência, uniformizando 
as acções do processo eleitoral. Espero 
que após a término da vossa formação 
façam uma replica das matérias apren-
didas nos respectivos distritos”, subli-
nhou o vogal.

O Presidente da Comissão Provin-
cial de eleições em cabo Delgado, Albi-
no Pariela, defende que todo membro 
afecto ao processo, assume o desafio 
de trabalhar para que as eleições sejam 
livres justas e transparentes. “A comis-
são provincial de eleições está prepara-
da para levar a bom porto este desafio. 
Os erros não serão admissíveis”, disse 
Pariela.

Entretanto, o Director do Secreta-
riado Técnico de Administração elei-
toral STAE, Cassamo Camal, afirmou 
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OPINIÃO

O planeta terra passa a hos-
pedar oito bilhões de habi-
tantes, sendo que a popu-

lação em África cresce em um ritmo 
muito acelerado e as previsões da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) 
apontam que até 2050, os números 
podem dobrar, passando dos actuais 
um bilhão de habitantes para cerca 
de 2,4 bilhões.

O aumento da população por si 
não constitui um constrangimento, 
mas a disponibilidade de recursos so-
ciais e económicos para permitir que 
essa população cresça de forma sus-
tentável e contribua para o processo 
de desenvolvimento e estabilidade 
política dos Estados ainda é um di-
lema para os governos africanos. Em 
Moçambique, tal como noutros paí-
ses africanos, também se depara com 
constrangimentos de diversa ordem 
- política e económica, sendo que re-
centemente, para além de questões 
ligadas ao desemprego e a fraca par-
ticipação dos jovens nos processos 
políticos, o país está em constantes 
crises de violência política e militar, 
a destacar que na última década, as 
zonas Centro e Norte do país, esti-
veram sob o fogo cruzado.

No plano global, o crescimento 
da população é justificado pelo au-
mento da esperança média de vida, 
a redução da mortalidade infantil e 
sistemas de saúde mais eficazes. Em 
Moçambique, os mesmos elementos 
também não devem ser descurados, 

visto que o país assistiu uma melhoria 
desses indicadores sociais. A saúde e o 
sistema de ensino se expandiram para 
as várias regiões do país, embora não 
com a qualidade desejada. A atenção 
dada para o sistema de saúde, como 
a construção das casas “Mãe Espera” 
e o acompanhamento dos técnicos de 
saúde das gestantes, são parte dos ele-
mentos que ajudam a compreender o 
fenómeno que contribui para a redu-
ção da mortalidade infantil.

Apesar dos dados globais, Mo-
çambique ocupa a posição número 
46, com uma população estimada em 
cerca de 32,16 milhões, sendo que (i) 
em relação ao território ainda somos 
muito poucos, contudo, (ii) em rela-
ção aos recursos sociais e económicos 
disponíveis, somos demasiadamen-
te numerosos. Quanto aos recursos 
económicos, Moçambique é descri-
to como uma economia com grandes 
fragilidades, com um crescimento da 
população insustentável sob o ponto 
de vista económico o que cria a per-
cepção de que o país está superlotado, 
sem recursos para as sustentar e com 
o Estado frágil para dar uma resposta 
sustentável.  

A escassez de recursos para alguns 
segmentos da sociedade, sobretudo 
os jovens, gera a sensação de priva-
ção relativa, frustração e que, em ca-
so da falta de atenção, pode suscitar 
comportamentos agressivos contra o 
Estado. Ou seja, pode-se inferir que o 
rápido crescimento da população em 

Moçambique, constitui um dilema na 
gestão de recursos, o que tem as suas 
implicações na estabilidade social e 
política do país.

Conforme exposto anteriormen-
te, o crescimento da população não 
é um dilema, muito pelo contrário é 
a solução para os vários desafios se-
curitários e económicos a que países 
como Moçambique estão sujeitos. A 
teoria do poder perceptível, descreve 
a capacidade de um Estado fazer a 
guerra e impor a sua vontade sobre os 
outros Estados. A dupla face do po-
der perceptível é, assim, não somente 
a capacidade de fazer a guerra, mas 
também de impor a sua vontade em 
um contexto político e económico. 
Associam-se quatro elementos do po-
der perceptível: o tamanho territorial, 
população, capacidade económica e 
poder militar para a finalidade estra-
tégica e vontade nacional.

Moçambique dispõe de um terri-
tório extenso, de uma população nu-
merosa e uns níveis considerados de 
crescimento económico nos últimos 
anos, preenchendo alguns dos indica-
dores do poder perceptível, pecando 
inicialmente na capacidade militar.

Mas analisando a população dis-
ponível, esta deve ser escolarizada, 
com competências técnicas que lhes 
permita participar na economia for-
mal de forma activa. Não obstante a 
expansão dos serviços de ensino em 
Moçambique, os números de crianças e 
jovens fora do sistema de ensino ainda 

são alarmantes. O índice de pobreza 
sobre este grupo cresce de forma expo-
nencial e o processo de redistribuição 
da renda ainda é selectivo, deixando 
muitos jovens numa situação de ex-
clusão social e económica. A exclu-
são económica é tida como uma das 
causas da radicalização da juventude 
em África e Moçambique não é uma 
excepção. Os conflitos da história de 
Moçambique no período pós-colonial, 
a Guerra-Civil (1976-1992), o conflito 
político militar (2013-2019) e o terro-
rismo na região norte do país (2017 
- até o momento), as fileiras dos ac-
tores não-Estatais do conflito, eram 
compostas por uma base de jovens e 
crianças.

Em notas finais, podemos consi-
derar que o crescimento populacional 
é pertinente para países como Mo-
çambique e pode constituir uma fonte 
para o desenvolvimento (poder), en-
tretanto um sistema de governação 
com políticas públicas pouco claras 
para a juventude, os impele para a 
marginalização, exclusão política e 
económica o que gera a radicalização 
contra o Estado, contribuindo para a 
instabilidade social e política a que os 
Estados Africanos estão ciclicamente 
submersos, tornando a explosão de-
mográfica como um dilema para a 
segurança do Estado.

técnicos, que são os verdadeiros 
policy makers e que fazem a admi-
nistração pública funcionar.
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      Jaime Newton Z. Gode
       Consultor e Activista de Direitos Humanos
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Explosão demográfica no planeta 
terra: Um dilema para a segurança 

de Moçambique?



 

Circulam nas Redes Sociais, 
e em uso na publicidade 
oferecida por lei aos can-

didatos na Rádio e na TV, gravações 
que seriam cómicas, não fossem trá-
gicas e lamentáveis.  

Lula da Silva é o mais atingido, 
pois tem relevância na política há 
mais tempo. Ele agora é apoiado pelo 
ex-presidente FHC, com quem dis-
putou as eleições em 94 e 98, e todos 
os pleitos em São Paulo nestes 30 
anos. Mas, num dos vídeos divulga-
dos, FHC aparece a discursar com 
veemência declarando que o PT arrui-
nou o Brasil e que “nunca se roubou 
tanto no Brasil” como nos Gover-
nos Lula e Dilma. Outros repetem o 
vice de Lula, Geraldo Alckmin, que 
foi o candidato de FHC duas vezes 
a presidente da República, fazendo 
as mais contundentes acusações de 
corrupção ao seu hoje aliado.

Para Lula não ter descanso, são 
muitas as gravações em que o candi-
dato das esquerdas manifesta apreço, 
apoio e solidariedade ao regime ve-

nezuelano, desde Chávez a Maduro. 
Instado a condenar Daniel Ortega 
pelas perseguições à Igreja Católica, 
Lula diz que “respeita a autodeter-
minação dos povos”. O constran-
gimento não fica por aí. Dois dos 
derrotados deste ano, a senadora Si-
mone Tebet, que chegou em terceiro 
lugar, e o ex-Governador e Ministro 
Ciro Gomes, depois de criticarem de 
forma contundente Lula, apoiam-no 
também, em nome “da união das 
esquerdas”.

Já o presidente Bolsonaro, recor-
dista de declarações infelizes, é alvo 
da repetição de brincadeiras de mau 
gosto sobre mulheres, “gays” e nordes-
tinos, o negacionismo na Pandemia 
e o atraso na compra de Vacinas, que 
acabou por executar um exemplar 
Plano Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra a COVID-
19. É uma implacável perseguição, 
mais do que críticas, da maioria dos 
“media” tradicionais. A audiência de 
alguns programas jornalísticos tem 
caído significativamente pelo uso e 

abuso do tempo dedicado a notícias 
contra o presidente candidato à ree-
leição. A tal ponto que, segundo ob-
servadores, o tiro estaria a sair pela 
culatra devido ao exagero evidente. 

Um dos assuntos que tem obtido 
eco no exterior é a existência de su-
postos 33 milhões de brasileiros a 
passar fome. O número, entretanto, 
não bate certo. Pois o Governo oferece 
a mais de 35 milhões de pessoas um 
auxílio mensal médio em torno do 
equivalente a 130 euros, cujo valor 
de compra no Brasil é maior. Mais 
99 milhões de trabalhadores com car-
teira assinada, mais oito milhões de 
funcionários públicos em diferentes 
níveis, mais 25 milhões de reforma-
dos.  Repito a conta não bate certa. 

Além disso, a Solidariedade entre 
os brasileiros mais humildes é sabi-
da, sendo estimadas aos milhões as 
refeições distribuídas aos mais caren-
tes, por particulares e pelos diferen-
tes níveis de governo. E cerca de um 
milhão e meio de refeições forneci-
das pelo poder público ao preço do 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

equivalente a 25 cêntimos de euro. 
Há certamente muita pobreza, 

mas a miséria está dentro do que 
pode existir noutros Países, em di-
ferentes Governos, do qual pode-
mos considerar o exemplo do que 
se passa com Moçambique, desde 
que o nosso País alcançou a sua In-
dependência.  

A economia em relação ao Brasil 
apresenta bons resultados na oferta 
de empregos, no controlo da infla-
ção, na gasolina a um euro, no “su-
peravit” do comércio internacional, 
na queda da dívida pública, no nú-
mero de projectos para os próximos 
cinco anos no valor de 10% do PIB, 
só nas parcerias e concessões. 

A troca de acusações entre os gru-
pos em disputa foge ao razoável e, na 
maioria das vezes, afronta a verda-
de dos factos. Ambos os candidatos 
têm pontos fracos suficientes para 
que estas práticas não fossem usa-
das — questionam os humoristas. 
E com razão, acrescentaremos nós.
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BRASIL: Uma Eleição Presidencial
da Incoêrencia e da Farsa

       Direito de resposta

Associação Pro-Amurane insurge-se contra 
a justiça em Nampula
Aos 14 dias do mês de Novem-

bro de 2022, fui colhido de 
surpresa por uma noticia, na 

qual constava que Gamito dos Santos 
Carlos que por sinal faço parte da tur-
ma dos Amigos e colaboradores direc-
tos do falecido Presidente Dr. Mahamu-
do Amurane, morto a tiros no dia 04 de 
Outubro de 2017, terá concedido uma 
entrevista ao Jornal NGANI em repre-
sentação de uma suposta “Associação 
Pro-Amurane” a qual não reconheço 
sua existência ou mesmo a minha liga-
ção com a suposta Associação.

De acordo ao disposto na lei n˚ 
18/91, lei de Impresa, no seu artigo 33 
da que dá direito a resposta a cidadão 
ofendido, venho esclarecer o seguinte:

No dia 11 de Novembro de 2022, pe-
las 10:37’ recebi uma ligação do senhor 
Júlio Paulino jornalista do semanário 
NGANI o qual respeito muito. Em uma 
conversa normal e amigável quis saber 

a minha opinião em relação a sentença 
sobre “o caso Mahamudo Amurane”, 
em que os arguidos Saíde Ali Abdala e 
Zainal foram condenados 20 a 23 anos 
de prisão respectivamente pelo tribunal 
judicial da cidade de Nampula, pelo en-
volvimento no caso acima arrolado.

Nesta conversa que não se tratou de 
entrevista, pois tem sido recorrente a 
nossa comunicação, eu fui claro ao afir-
mar que:

 NA MINHA OPINIÃO NÃO QUE-
RO ACREDITAR QUE O SAÍDE ALI 
EM PARTICULAR TERÁ COMETI-
DO AQUELE CRIME MACABRO, 
MUITA ATENÇÃO “O NÃO QUE-
RO ACREDITAR”, NÃO QUER DI-
ZER QUE A SENTENÇA NÃO SEJA 
REAL OU JUSTA!  POR RAZÕES 
ÓBVIAS QUE MUITOS DE NÓS 
PENSAMOS SEREM REAIS, UMA 
DELAS É DE QUE O SAÍDE ALI NA 
ALTURA DA GOVERNAÇÃO ERA 

CONSIDERADO O VEREADOR 
MAIS PRIVILEGIADO EM DETRI-
MENTO DOS OUTROS, QUE ATÉ 
CHEGAVA A SE CONFUNDIR OS 
LIMITES DO SEU PODER, USAN-
DO ESTA APROXIMAÇÃO AO SEU 
BEL PRAZER, POR ISSO EU NÃO 
CONSIGO IMAGINAR QUE ESTE 
FARIA ALGO PIOR A QUEM LHE 
DEU OPORTUNIDADE.

Assim terminava minha explana-
ção em termos de uma opinião pessoal 
numa conversa telefónica que ate chamo 
de fofoca, a posterior o Jornalista convi-
dou-me a uma entrevista oficial para seu 
Semanário, uma vez que eu respondia a 
partir de Rapale prometi dar sinal assim 
que estivesse na cidade de Nampula.

Passados 15 minutos, recebo ligação 
do senhor Agostinho outro Jornalista 
e Correspondente do mesmo Semaná-
rio NGANI, o qual apenas limitou-se 
em solicitar uma entrevista com o mes-

mo tema acima, e eu disse que o colega 
dele terá me ligado no mesmo intuíto 
que voltei a prometer ceder a entrevista 
em Nampula, tendo terminado a con-
versa.

Surpresa minha foi na segunda-fei-
ra ver o Jornal com a matéria colocada 
a minha boca a qual os leitores consu-
miram, cheio de mentiras pois não cedi 
nenhuma entrevista neste órgão muito 
menos as palavras lá proferidas consti-
tuem minhas. 

Aos meus admiradores e amigos 
vão as minhas sinceras desculpas, um 
pedido de desculpas em especial vai 
para família Amurane que terá se sen-
tido magoada com aqueles dizeres, aos 
membros da Associação Koxukhuro, 
vai o meu pedido de desculpas pois as 
palavras não vieram da minha pessoa.

GAMITO DOS SANTOS CARLOS
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O Delegado do Instituto Na-
cional de Gestão e Redu-
ção de Riscos de Desastres 

(INGD) em Niassa, Friday Taibo, à 
margem da reflexão multissectorial 
sobre a época chuvosa 2022-2023 
realizada última quinta-feira (17/11) 
em Lichinga, disse que o orçamento 
global projectado visa responder ao 
risco de cheias, ciclones ou bacias 
hidrográficas, incluindo a monitoria, 
logística, manuseamento e transporte 
de bens para assistência humanitária, 
assim como intervenção de emergên-
cia nos sectores de Estrada, Saúde, 
Educação e diversas actividades eco-
nómicas que para além do Fundo de 
Gestão Comunitária (FGC), deverão 
ser mobilizados junto dos parceiros 
de cooperação.

Taibo sustentou que a proposta 

do Plano de Contingência identifi-
ca os principais riscos, ameaças e os 
possíveis impactos socioeconómicos, 
e inclui, cenários da população em 
risco; acções multissectoriais de re-
dução da vulnerabilidade aos riscos e 
ameaças; e meios humanos, materiais 
e financeiros disponíveis e necessá-
rios para assistência humanitária e 
a rápida recuperação pós-desastres, 
para além da contagem pela situação 
actual de COVID-19 e dos ataques 
armados de Cabo Delgado. 

Sobre a previsão climática para o 
período Outubro, Novembro e Dezem-
bro de 2022, Friday Taibo avançou 
que se prevê que haja probabilidade 
de ocorrência de chuvas normais com 
tendência para acima do normal nos 
distritos de Cuamba e Mecanhelas; 
chuvas normais em Metarica, Cuam-
ba, Mecanhelas, Mandimba, Ngau-
ma, Lichinga e Lago, neste último, 
incluindo no Lago Niassa; e chuvas 
normais com tendência para abaixo 
do normal para todos os distritos da 
província, excepto partes dos de Cuam-
ba, Mecanhelas, Mandimba, Ngau-
ma, Lichinga, Lago e Lago Niassa.

Para o período de Janeiro, Feverei-
ro e Março de 2023, prevê-se maior 
probabilidade de ocorrência de chuvas 
normais com tendência para acima do 
normal para os distritos de Mecanhe-
las, Cuamba, Mandimba, Ngauma, 
Lichinga, incluindo parte de Metari-
ca, Maúa, Majune, Muembe e Lago 
Niassa; normais para toda província, 
excepto Mecanhelas, Cuamba, Man-

dimba, Ngauma, Lichinga; e normais 
com tendência para abaixo do normal 
nalgumas zonas de Nipepe, Marru-
pa, Mecula, Mavago, Sanga e Lago. 

Sobre o Sector da Saúde, para o 
período Outubro, Novembro e De-
zembro de 2022 espera-se alto risco 
de casos de malária, para a zona sul 
da Província e risco moderado em 
grande parte do Niassa, em menores 
de 5 anos de idade.

O provável impacto no sector da 
Educação, caso ocorram as antevisões 
sazonais, prevê-se danos em cerca de 
224 escolas e 1.035 salas de aulas, 
todas elas em risco, em toda provín-
cia.

O suposto prejuízo no sector da 
Estradas, embora de Outubro a De-
zembro de 2022, esteja sem previsão 
de grandes riscos para danos graves, 
de Janeiro a Março de 2023 prevê-se 
a danificação das plataformas, cortes 
de estrada, destruição de aquedutos e 
pontões nas unidades territoriais do 
sul a sudoeste da província, sobretu-
do em Cuamba, Mecanhelas, Metari-
ca, Ngauma, Lichinga, Chimbunila, 
parte de Maúa e alguns distritos a 
norte de Niassa, a saber os de Lago, 
Sanga e Mecula.

Neste diapasão, a Governadora de 
Niassa, Elina Massengele, fundamen-
tou que, pelas características geofísicas 
da província, a chuva que cai cons-
tantemente traz consigo quantidades 
consideráveis de água culminando com 
vários problemas que trazem inquie-
tação ao executivo, dentre a destrui-

ção de diversas infra-estruturas e até 
inundações, que com há necessidade 
de inclusão de várias entidades para 
melhoria e acolhimento dos que ca-
recem de apoio após a afectação dum 
dos imprevistos.

Massengele fundamentou ainda que, 
apesar de trabalhos multissectoriais, 
as respectivas equipas deverão estar 
preparadas para qualquer situação de 
emergência que possa surgir na pro-
víncia, quer no âmbito de chuvas e 
ventos fortes e até interrupções de 
vias de acesso de algumas zonas do 
Niassa que, para isso, precisa manter 
a comunicação e estar atento para 
qualquer informação que possa usá-la 
para prevenção, antes que a situação 
se torne caótica.

 “O importante é que nós tenha-
mos que fazer trabalho em equipa. 
A actividade não pode ser só para 
uma instituição. Dizer, também, que 
devemos estar preparados para qual-
quer situação de emergência que nós 
possamos ter aqui na província, quer 
no âmbito de chuvas e ventos fortes 
e até interrupções de vias de acesso 
de algumas zonas da nossa provín-
cia. Para isso, temos que manter a 
comunicação e atentos para qualquer 
informação que possa usá-la para pre-
venção”, disse a governadora.

O Secretário de Estado do Niassa, 
Dinis Vilanculo, considerou funda-
mental a construção de infra-estru-
turas resilientes, tendo em conta os 
padrões desejados ou recomendáveis 
e que contribuem para maior dura-
bilidade delas na província.

Vilanculo defendeu ainda que a 
prevenção e redução de riscos de de-
sastres na província dependem, in-
clusivamente pelo levantamento de 
dados sobre as famílias que vivem 
em zonas de alto risco, incluindo as 
identificadas nas anteriores épocas, 
nos municípios de Cuamba e Lichin-
ga, distritos com os mesmos nomes 
e, em Metangula, no Lago, sem ex-
cluir a divisão administrativa de Me-
canhelas onde em última hora, em 
princípios deste ano, foram assistidas 
populações.

“Precisamos saber quantas pes-
soas vivem em zonas de risco para 
ao mesmo tempo iniciarmos com o 
movimento de sensibilização dessas 
pessoas para poderem abandonar os 
locais e estarem em situação de aler-
ta”, finalizou Vilanculo.

As autoridades do Governo 
de Niassa, ao norte do país, 
estão à procura de cerca 
de 253.938MT (duzentos, 
cinquenta e três milhões, 
novecentos, trinta e oito mil 
meticais) visando cumprir 
com o Plano de Contingência 
traçado para acções de 
assistência humanitária nos 
vários sectores que serão 
atingidos pelas chuvas, caso 
as previsões sejam concretas. 

PEDRO FABIÃO

Friday Taibo

Niassa procura mais de duzentos milhões 
de meticais para assistência humanitária
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Abastecimento de água às zonas rurais 
continua uma miragem

Aos três sistemas de abaste-
cimento juntam-se a tantos 
outros paralisados um pouco 

por toda a província de Nampula cons-
truídos no âmbito do PRONASAR, 
deitando abaixo todo investimento 
mobilizado e alocado para o efeito, 
além de reduzir os níveis projectados 
para cem por cento de cobertura rural 
até o ao de 2030. Esta inquietação foi 
manifestada por Juma Catria, admi-
nistrador do distrito de Memba, que 
sublinhou que tal situação continua a 
colocar aquela circunscrição geográfica 
no mapa dos mais críticos no que tange 
aos baixos níveis de abastecimento do 
precioso liquido, assim como do sanea-
mento do meio. Aliás, a população do 

distrito de Memba continua a percor-
rer longas distâncias à procura de pelo 
menos vinte litros de água para o con-
sumo, e grande parte recorre a fontes 
tradicionais. “Reportamos o problema 
por escrito às instâncias provinciais e 
centrais, assim como ao presidente 
da República aquando da sua visita 
ao nosso distrito, mas até agora nada 
foi feito, colocando-se toda culpa ao 
administrador”, lamentou Catria, 

Para os distritos onde os sistemas de 
abastecimento de água encontram-se 
operacionais, há queixas dando conta 
que os proprietários estão em falência. 
O orçamento para o seu pagamento 
por parte do Estado, não está inscrito 
no Plano Económico e Social local 
(PESODs), criando a acumulação de 
dívidas avultadas. “Temos obrigação de 
assegurar o abastecimento de água aos 
nossos distritos com destaque para os 
sectores de saúde e educação, e estes por 
seu turno, não produzem receitas para 
pagamento pelo consumo.  Acumula-
mos dívidas e neste momento estamos 
de mãos atadas e somos obrigados a 
usar o poder com ameaças de prisão 

aos gestores, o que não é bom”, disse 
Emanuel Impissa administrador do 
distrito de Mogovolas. 

Por seu turno, Tesesa Miguel da 
Direção Nacional de Água e Sanea-
mento, no Ministério das Obras Públicas 
e Recursos Hídricos, reconhece a triste 
realidade, mas justifica contudo que 
os custos onerosos dos recursos ener-
géticos e deficit em recursos humanos 
com que o sector se debate a todos os 
níveis nomeadamente central, provincial 
e distrital, constam do rol dos constran-
gimentos que tem influenciado o bom 
curso do programa, dai a necessidade 
de se criar o fórum de coordenação 
que devem para encontrar soluções dos 
mencionados problemas.

Para o governador da província de 
Nampula, Manuel Rodrigues, a pro-
víncia tem se ressentido da escassez 
dos serviços de abastecimento de água 
saneamento nos 23 distritos impactando 
de forma negativa na qualidade de vida 
da população, dai que lançou fortes 
apelos para que o estabelecimento dos 
comités de supervisão do PRONASAR 
não deve, de jeito algum, ser entendido 

como um mero exercício de encontro 
de várias personalidades,

O governante nampelense disse ainda 
que o programa deve igualmente con-
tribuir com a redução das assimetrias 
no abastecimento de água, uma vez que 
existem distritos com elevadas taxas 
no abastecimento como e o caso de 
Nacaroa e outros mais sacrificados, 
como Moma, Monapo, Malema, entre 
outros. 

De acordo com estatísticas, até finais 
de 2021, a província de Nampula tinha 
uma cobertura de água na ordem dos 58 
por cento correspondente a 3.352.213 
pessoas com acesso ao precioso liquido, 
54,3 por cento equivalente a 2.412.102 
pessoas abastecidas a zona rural e 69,8 
correspondente a 1.249,361 pessoas com 
acesso a água no meio urbano, núme-
ros ainda longe consideradas baixas. 

Entretanto, a vice-ministra das Obras 
Públicas e Recursos Hídricos e Habi-
tação que esteve de visita de trabalho 
em Nampula, sublinhou que a média 
nacional de abastecimento de água e 
saneamento, situa-se em 41 por cento e 
15,6 por cento respectivamente. Nam-
pula está acima desta fasquia, estando 
já há sete anos de cobertura univer-
sal, concretamente até ao ano 2030, 
passa necessariamente na mobilização 
de investimentos significativos para o 
efeito. 

Ainda em Nampula a vice-minis-
tra rubricou um acordo de desembolso 
para o PRONASAR onde estima-se um 
investimento anual de cem milhões de 
dólares a nível nacional. “Queremos a 
planificação coordenada e alinhada ao 
programa com foco na descentraliza-
ção, para que os actores conheçam os 
orçamentos”, concluiu a vice-ministra. 

ECONOMIA

Pelo menos três sistemas 
de abastecimento de água 
construídos no âmbito do 
Programa Nacional de Água 
e Saneamento Rural, no 
distrito de Memba, região 
costeira da Província de 
Nampula, encontram-
se inoperacionais. A 
adjudicação e execução das 
obras por empresas sedeadas 
na capital do país, são 
apontadas como os principais 
calcanhares de Aquiles, 
uma vez que dificulta a 
deslocação das equipas de 
Maputo à Nampula para a 
devida correção dos erros 
assim como a respectiva 
manutenção.

JÚLIO PAULINO

Presidente da República inaugurando mais um sistema de abastecimento de água

Lançado Guião do Empreendedor
O Secretário de Estado da Juventude 

e Emprego, Oswaldo  Petersburgo, 
formalizou, na quarta-feira (16), o 
lançamento do Guião do Empreende-
dor, uma ferramenta que tem em vista 
traduzir de forma prática e operacional 
os principais caminhos para a imple-
mentação formal de ideias de negócios 
em Moçambique. Trata-se, conforme 
frisou o Secretário de Estado, de um 
instrumento “produzido para apoiar 
as múltiplas iniciativas dos nossos 
empreendedores, particularmente os 

jovens”. Petersburgo referiu que este 
manual “resulta de um longo percurso 
de acompanhamento do quotidiano de 
jovens, através do diálogo e de acções 
concretas do desenvolvimento de acti-
vidades, com o fito de gerar renda 
e autoemprego”. E acrescentou: “é 
nosso objectivo devolver este guião 
aos legítimos donos, a título gratuito. 
Pois foram eles que, de forma desinte-
ressada e abnegada, ofereceram o seu 
rico saber e experiência conquistados 
na empreitada empresarial”.

Esta iniciativa do governo contou 
com o apoio de diversas entidades, 
personalidades e instituições, entre as 
quais a ONU-Mulheres, cuja repre-
sentante em Moçambique, Maria 
Laetitia, apontou o empreendedo-
rismo juvenil como um caminho 
certo para os desafios económicos, 
e a igualdade de género como uma 
das componentes essenciais para a 
sua implementação.

Num evento que decorreu no audi-
tório do BCI em Maputo e que contou, 

entre outros, com a presença de depu-
tados da Assembleia da República, 
de organismos juvenis, de membros 
do corpo diplomático e de represen-
tantes de instituições públicas e pri-
vadas, o Director Comercial do BCI, 
Casimiro Chicuava, na qualidade de 
anfitrião do evento, congratulou as 
autoridades pela iniciativa é reiterou o 
compromisso do Banco em continuar 
a dar todo o seu apoio em benefício 
do segmento jovem.

NGANI



O Presidente do Conselho Muni-
cipal da Cidade de Lichinga 
(CMCL), Luís Jumo, na 

manhã da passada sexta-feira, em cerimó-
nia pública, fez a entrega destes meios a 
Vereação de Urbanização e Infra-estru-
turas da edilidade e informou que acto 
resulta de receitas colectadas pela insti-
tuição e marca o cumprimento de uma 
das recomendações dos citadinos que, 
em finais de 2020 e após a obtenção da 
moto niveladora e o cilindro, eles acharam 
conveniente obter um camião cisterna 
visando completar os meios circulantes 
na componente de melhoramento de 
vias de acesso de terraplanagem.

No entanto, Jumo chamou atenção 
aos profissionais das Vereações de Urba-
nização e Infra-estruturas e também 

de Transportes e Comunicações para 
o redobrar das mangas para demons-
trar aos munícipes de Lichinga de que 
valeu a pena a aquisição do equipamento, 
devendo estar no terreno e, ao segundo, 
para precisão de manutenção dos meios 
circulantes.

“Já temos equipamento completo. 
Temos a moto niveladora, temos retroes-
cavadora, temos cilindro e agora temos 
o camião cisterna e também temos esse 
camião basculante. Esses todos meios 
vamos alocar a Vereação de Urbaniza-
ção e Infra-estruturas”, informou o edil 
de Lichinga.

Entrevistado pelo nosso Jornal 
NGANI, o vereador para área de Trans-
portes e Comunicações do Conselho 
Municipal da Cidade de Lichinga, José 

Aníbal, considera que cerimonia é mais 
valia e que irá facilitar os trabalhos de 
empréstimo de solos, vulgarmente conhe-
cidos por saibro para as estradas que, 

depois da moto niveladora espalhar o 
mesmo, vem a cisterna para espalhar 
a água de modo a amainar a poeira. 
A partir de agora, abrem-se desafios, 
entre outros, a manutenção de viaturas 
nos tempos próprios e garantir a dura-
bilidade de uso e proveito das mesmas, 
arregaçando as mangas e trabalhar.

“Como sabeis que a nossa cidade 
é de poeira, então, isso vai-nos facili-
tar a amainar a poeira e acabar com 
as reclamações dos nossos munícipes 
porque não tínhamos os meios para o 
transporte de água e depois de passar 
com a moto niveladora, de facto, dei-
xava uma poeira”.

Rui Imede, munícipe de Lichinga, 
mostrou-se satisfeito pela confirmação 
dos meios de transporte que há muito 
tempo davam falta para o bem-estar e 
bem-ser de todos e espera ver melhorias 
nas vias de acesso da cidade.
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Município de Lichinga investe na aquisição 
de camiões basculante e cisterna
Cerca de 9.500 mil meticais 
foram investidos pelo 
Conselho Municipal da 
Cidade de Lichinga (CMCL), 
capital da província de 
Niassa, para aquisição de 
dois camiões, sendo um 
basculante e cisterna, visando 
imprimir acções de melhoria 
das vias de acesso da 
autarquia, maioritariamente 
de terraplanagem.

PEDRO FABIÃO

Edil de Lichinga, Luis Jumo

Filho do poeta chinês Ai Qing, Ai 
Wei Wei nasceu em 28 de Agosto de 
1957. Em consequência da actividade 
política do seu pai, Wei e a sua famí-
lia foram enviados para um campo de 
trabalho forçado e posteriormente para 
Xinjiang, onde viveu exilado durante 
toda a sua adolescência.

Após a morte de Mao Tsé 
Tung e o fim da Revolução 
Cultural, a família retornou 

a Pequim, o que permitiu a Wei iniciar 
a sua formação artística. A Reforma 
abriu portas a que a primeira geração 
de jovens pudesse estudar fora do país e 
Wei aproveitou essa oportunidade para 
estudar nas Universidades da Pensil-
vânia e da Califórnia (Berkeley) e na 
Parson’s School of Design, em Nova 
Iorque. Foi nessa cidade que teve con-
tacto com o trabalho de consagrados 

Artistas como Marcel Duchamp, Andy 
Warhol e Jasper Johns e onde iniciou 
as primeiras experiências artísticas con-
ceptuais. Após a morte de seu pai, Wei 
volta a Pequim e funda o Beijing East 
Village, um colectivo artístico experimen-

tal onde publica livros de Arte e organiza 
exposições de carácter intervencionista. 
É retido no país em 2011 pelo Governo 
chinês sob acusação de fuga ao fisco, 
sendo impedido de circular livremente. 
Mas em 2015, devido a fortes pressões 

do Governo Alemão, o seu passaporte 
é-lhe devolvido. Desenvolveu trabalho 
entre os seus estúdios de Berlim e Cam-
bridge até 2019, ano em que decidiu 
estabelecer-se em Montemor-o-Novo, 
no Alto Alentejo, em Portugal, e onde 
pretende passar “uma longa temporada, 
a não ser que algo aconteça” — dir-
-nos-ia, sorridente, quando visitamos 
o seu Atelier, no Verão de 2021, para 
conhecer a sua vasta Obra escultórica 
e pictórica.

A maior exposição do pintor chinês, 
em termos de percurso artístico, sob o 
título RAPTURE, foi realizada em Por-
tugal, e esteve patente na Cordoaria 
Nacional, em Lisboa, faz precisamente 
hoje, dia 28 de Novembro, um ano. 

Um Pintor que merece ser incenti-
vado, conhecido e divulgado. 
AFONSO ALMEIDA BRANDÃO

CULTURA

Pintor chinês Ai Wei Wei vive em Portugal desde 2019, 
depois de ter fugido ao Regime Comunista Chinês
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Pelo menos 420 pacientes 
foram submetidos a cirurgia 
de catarata na província 
de Nampula, no âmbito de 
campanhas massivas contra 
esta doença, promovidas 
anualmente pelo Hospital 
Central de Nampula, 
visando devolver a alegria de 
inúmeras famílias padecendo 
desta enfermidade

Estes dados, segundo sabe 
NGANI, resultam da 
realização de três campanhas, 

num total de quatro projectados, onde 
prevê abranger um universo de 520 
pacientes até Dezembro próximo.

Marta Abudo, oftalmologista afecta 
ao Hospital Central de Nampula, referiu 
que os pacientes que procuram por 
cuidados médicos, são provenientes dos 
distritos de Rapale, Mogovolas, inclusive 
a cidade de Nampula e avançou ser 
primordial a intensificação de mensagens 
de sensibilização das comunidades 
nos restantes distritos da província de 
Nampula, de modo a aproximar cada 
vez mais estes serviços.

Abudo explicou que, em cada 
campanha são submetidas à cirurgia 
de catarata, cerca de 120 pacientes, 
maioritariamente idosos, num 
trabalho coordenado entre cirurgiões 
moçambicanos e estrangeiros. “Para além 

dos pacientes da cidade, também estamos 
a atacar nos distritos circunvizinhos 
de Rapale e Mogovolas. É um desafio 
enorme, mas acreditamos que nas 
próximas campanhas haverá maior 
adesão dos pacientes oriundos de outros 
distritos da província de Nampula”, 
assegurou.

Para o sucesso destas campanhas, de 
acordo com Abudo, o seu pelouro tem 
vindo a desenhar estratégias juntos de 
parceiros de cooperação na difusão de 
métodos preventivos desta doença que 
afecta principalmente a visão ocular, 
para além de solicitar apoios de material 
cirúrgico.

“Este é o retorno das campanhas, 
depois da interrupção nos anos anteriores 
devido a pandemia planetária da 
COVID-19. Temos uma parceria como 
a SIGHTSAVERS que tem-nos apoiado 
através de equipamentos cirúrgicos para 
o efeito e é um sinónimo positivo para 
o alcance das nossas metas”, revelou.

Aquela fonte hospitalar aconselha a 
todos que têm problemas de visão a se 
fazerem ao Hospital Central de Nampula, 
para o diagnóstico e tratamento desta 
doença. “É importante que a população 
tome conhecimento deste tipo de 
campanhas, porque é uma patologia 
muito frequente nas pessoas de terceira 
idade. Contudo, todos são convidados 
a participar. Se não tem confirmação 
que realmente sofre de catarata, procure 
por uma unidade sanitária para que se 
possa fazer diagnóstico”, instou. 

Alguns beneficiários entrevistados 
pelo NGANI, mostraram-se satisfeitos 
com a realização das campanhas e 
apelam aos demais pacientes a aderirem a 
iniciativa que tem por objectivo abranger 
maior número de indivíduos padecendo 
desta patologia causadora da cegueira. 
“É uma iniciativa louvável porque temos 
tido resultados positivos, razão pela 
qual, apelo aos demais a aderirem a 
estes serviços. Fiz a primeira cirurgia 

e surtiu efeitos. Agora quero fazer a 
segunda no outro olho. Aos poucos já 
estou a recuperar a minha visão e fico 
feliz por isso”, revelou Romilda Abacar 
de 58 anos de idade.

“Quando marquei consulta na 
oftalmologia, os exames ditaram que 
tenho catarata nesse olho esquerdo. 
Contudo, estou à espera da cirurgia”, 
acrescentou Leonel Matsinhe, outro 
beneficiário.

Mais de 400 pacientes submetidos a 
cirurgia de catarata em Nampula

AGOSTINHO MIGUEL
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