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BAD vai desembolsar 4 milhões de dólares norte americanos

Mphanda Nkwua recebe mais um empurrão
MANGAVA DOS SANTOS

O

projecto de construção da
Barragem de Mphanda
Nkwua acaba de receber
mais um empurrão para a sua concretização, desta vez, por parte do
impecável Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), que promete dar
assistência técnica para a edificação
de uma das principais infra-estruturas que promete colocar Moçambique como hub energético a nível da
região da África Austral.
Para o efeito, o BAD e a direcção do Mphanda Nkwua assinaram
na última terça-feira 24 de Maio de
2022, em Acra, capital do Gana, um
memorando de entendimento em
que a instituição financeira promete
desembolsar quatro milhões de dólares para conclusão da estruturação
do projecto da barragem.
O acordo foi assinado pelo Director do Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de
Mphanda Nkwua, Carlos Yum, e o
vice-presidente do BAD para Energia Climática e Crescimento Verde
Kevin Kakiuki.
A assinatura do acordo decorreu
à margem da realização da 57ª reunião anual do BAD que teve lugar
naquele país da África Ocidental.
O BAD, assim como outras instituições financeiras multilaterais, já
não financiam projectos ligados a
extracção e queima de carvão para
a produção de energia há anos, estando neste momento dedicados a
energias verdes, como é o caso de
Mphanda Nkwua.
O valor a ser desembolsado pelo
BAD vai igualmente servir para catapultar a visibilidade do projecto e
na mobilização do parceiro para a
concretização da construção da barragem na província central de Tete.
Aliás, a mobilização do parceiro
e do valor, orçado em 5 mil milhões
de dólares, é um dos principais desafios para a construção da infra-estrutura.
O que Moçambique pretende é
ter um parceiro que será o accionista
maioritário, que invista junto a Electricidade de Moçambique (EDM)
e a Hidroeléctrica de Cahora Bassa
(HCB), entidades que representam o
interesse público nacional.
A Barragem de Mphanda Nkwua
deverá ser construída a 60 km a jusante da Barragem de Cahora Bassa,
e a 70 quilómetros da cidade de Tete,
para além da linha de transporte até
Maputo.
A linha de transporte de energia

Projecto da barragem de Mpanda Nkuwa

em alta tensão deverá comportar cerca de 1300 quilómetros de extensão
da província central de Tete até Maputo, sul do país.
De acordo com Filipe Nyusi, Presidente moçambicano, a decisão da
instituição de se juntar a Moçambique na materialização do projecto
do Mphanda Nkwua, é um indicativo de que o BAD está comprometido com o desenvolvimento do país.
A força que o BAD dá, de acordo
com o chefe de Estado moçambicano, credibilidade ao projecto, o que
ajuda na mobilização de parceiros
internacionais para se juntarem ao
país na materialização deste projecto
de geração de energia.
“Este é o primeiro passo em relação a Mphanda Nkwua e é feito por
um Banco Africano de Desenvolvimento”, disse Nyusi no seu discurso
após a assinatura do acordo entre as
duas instituições.
“Esta é a resposta ideal a questão
da nossa visão sobre a transição para
energias limpas”, acrescentou Nyusi.
O PR moçambicano aproveitou
a ocasião para agradecer ao BAD
pelo seu investimento em diferentes sectores vitais no país, entre os
quais se destacam agricultura, energia, estradas, para além do apoio na
mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas que devastam o país nos
últimos anos.
O seu Governo, referiu Nyusi,
tem no sector energético a sua maior
aposta, razão pela qual estão em
curso a construção de mais centrais
eléctricas ao longo do país, para o
transformar num dos maiores produtores de electricidade da região da
África Austral.
“A (Hidroeléctrica de) Cahora
Bassa já não é suficiente porque o
mercado de energia da África Austral é enorme”, explicou Nyusi.

Por seu turno, o director de implementação do Mphanda Nkwua,
Carlos Yum, disse esperar-se que
as obras de construção iniciem em
2024 e inicie o seu funcionamento
em 2031.
A direcção do Mphanda Nkwua
está no momento focada na estruturação do projecto, para ajudar na
busca de parceiros. Recentemente
apresentaram-se oito consórcios internacionais com interesse na cons-

trução da barragem de Mphanda
Nkwua, em resposta a um concurso
lançado em Dezembro último.
Há dois consórcios chineses
(membros principais: Longyuan
Power e PowerChina), outros dois
japoneses (membros principais: Sumitomo e Kansai), dois europeus
(liderado pela norueguesa SCATEC
e outro francês liderado pela EDP).
Ainda há dois consórcios que
juntam países diferentes, como da
Zâmbia e das Ilhas Maurícias (ETC
Holdings Mauritius) e outro que entre italianos e zimbabueanos ((WeBuild Group).
Mphanda Nkwua terá uma capacidade instalada de 1500 MW,
com 4 unidades de produção de 375
MW cada. Esta poderá se tornar a
segunda maior barragem de produção de energia no país, ficando atrás
da HCB, a principal fonte de energia
eléctrica nacional.
Previsto há vários anos, para produção de electricidade pela central
de Mphanda Nkwua, na região do
rio Zambeze, o projecto, considerado “estruturante” foi relançado em
2018 pelo Presidente Filipe Nyusi,
para alimentar o mercado nacional
e regional.

Ambulância capota e mata
dois pacientes em Nampula
o capotamento. Entretanto, NGANI
ouviu algumas pessoas em torno deste
uase todos os dias são resinistro que são unânimes em afirmar
portados casos de acidente
que os motoristas de ambulâncias não
de viação nas principais vias são prudentes da condução. “Eu no
de acesso da província de Nampula. O
princípio pensava que aquela forma de
caso mais recente é do capotamento em conduzir era instrução do sector de SaúMonapo, de uma ambulância que trans- de. Na verdade, tenho dúvidas que haja
portava dois doentes para a cidade de
controlo dos chefes, pois se houvesse
Nampula, causando vítimas mortais.
não teríamos tantos acidentes”, disse
Tem sido recorrente os acidentes de Juma Assane.
viação envolvendo viaturas do sector de
Latifa Jaime, outra entrevistada,
Saúde, até porque os automobilistas não acrescentou que é preciso fazer triagem
respeitam as regras elementares de trân- dos motoristas que conduzem doentes a
sito, mesmo cientes de que transportam nível do país, e em Nampula em partividas humanas.
cular. Ela conta que escapou a morte na
A viatura sinistrada, de acordo com passagem de nível em Rapale quando
informação obtida no local, saia da cisaia de Mecuburi com a sua irmã doendade de Nacala-Porto e era conduzido
te. “Quase fomos trucidados pelo compor um funcionário do hospital distrital boio por causa da negligência do motoe tinha como destino Hospital Central
rista da ambulância que transportava a
de Nampula. Excesso de velocidade e
mim e minha irmã”, disse Latifa.
problemas mecânicos são apontados
Ainda no campo rodoviário, seis
como as principais causas que ditaram
indivíduos foram detidos pelas autoridasinistro. Neste momento, o motorista
des policiais em Nampula acusados de
encontra-se a receber tratamentos na
tentativa de suborno na via pública aos
sequência.
agentes da Polícia de Trânsito. “Os vaO porta-voz do Comando Provincial lores variam de 100 a 600 meticais que
da PRM em Nampula, Zacarias Nacuestes indivíduos tentaram corromper
te, fez saber que a viatura teve probleaos agentes da PRM”, referiu Nacute.
mas num dos pneus, facto que causou
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As “lágrimas” de Mutoropa

“Dói-me ver como este país é governado”
“Não quero falar sobre coisas dos
outros. Terceiro mandato? Apenas
dizer que me dói ver como as coisas
são conduzidas neste país”, afirma.

AGOSTINHO MIGUEL

F

azendo jus ao dito popular
segundo o qual “quem não
chora, não mama”, Filomena Mutoropa viu-se “empurrada” aos
holofotes da política num episódio
insólito em que ela se pôs em prantos,
após o seu nome ser excluído no boletim de voto (alegadamente por erro de
impressão), nas eleições autárquicas
de 2013 em Nampula. Presentemente, com a carreira política em “lume
brando”, a Secretária-Geral do partido
PAHUMO volta a deitar “lágrimas”,
mas desta vez em lamentação pela
forma com o partido no poder tem
conduzido os destinos do país e sublinha que o seu maior sonho é chegar a
Assembleia da República para “representar a população de Nampula que
sempre foi humilhada”.
“É muito triste e lastimável o que
temos estado a assistir neste país,
particularmente na província de
Nampula”, comenta, acrescentando que o país está mergulhado num
abismo onde as condições de sobrevivência das populações tornam-se
deploráveis, com o custo de vida a
aumentar a cada dia que passa por
conta da má governação do partido
Frelimo. Mutoropa questiona: “até
quando esse sofrimento?”.
De 62 anos de idade, o seu percurso político inicia em 2010 quando
se filiou ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM), mas só
em 2013 é que vê o seu nome alçado
ao palco principal da política com o
Partido Humanitário de Moçambique (PAHUMO). Na altura, Filomena Mutoropa teve como adversários,
à gestão do Município de Nampula,
Amisse Cololo (da Frelimo) e Mahamudo Maurane (MDM), não tendo
ido para além de um assento na
Assembleia Municipal. Porém, no último escrutínio, ganho pela Renamo,
encabeçado por Paulo Vahale, a número dois do PAHUMO assistiu a sua
carreira entrar em banho-maria.
Mutoropa, até então a única

Homenagear Amurane
Filomena Mutoropa não ficou
alheia aos feitos de Mahamudo
Amurane, assassinado em 2017, tendo
afirmado que deveria ser considerado
um herói pelo exímio trabalho que
fez em prol da cidade de Nampula.
De acordo com Mutoropa, o então
edil da considerada capital do Norte
preocupava-se não só com a cidade,
mas também com o bem-estar dos seus
munícipes. “Ao menos, o seu trabalho
deve ser eternizado num livro, pois ele
provou a sua dedicação e entrega abneFilomena Mutoropa
gada pela causa do povo”, diz, termimulher que vem disputando a presiÉ, com um misto de tristeza e
dência municipal de Nampula, tem
revolta, que Filomena Mutoropa assis- nando que “Amurane foi um jovem
que tinha paixão pelo povo. Fazia o
uma resposta para a sua modorra polí- te à governação da Frelimo, liderada
bem para todos independentemente da
tica que, de certa forma, preocupa os
por Filipe Nyusi. Mutoropa aponta
filiação partidária”.
seus seguidores: “O silêncio faz parte o custo de vida e a venda de vagas
de estratégia de combate, já estou
de emprego nas instituições públicas
cansada de gritar. A estratégia de guer- como os principais males que o Gover- Perfil de Filimena Mutoropa
Filomena Mutoropa nasceu a 09
ra não serve apenas para os militares”, no de Nyusi tem estado a impor aos
de Outubro 1960 na pacata vila de
justifica e comenta: “O que o povo
moçambicanos.
Mutual, no distrito de Malema no
precisa são os resultados, e se você
Mutoropa avança ainda que o
interior da província de Nampula.
optar pelo barulho, está a prejudicar
processo de descentralização no país
Presentemente, com 62 anos de idade,
a sua própria imagem, uma vez que o é uma verdadeira fantochada que
ela tem dois filhos e seis netos, todos
barulho não resolve o problema”.
apenas beneficia o partido no poder.
residentes na cidade de Nampula.
Com a ambição de representar a
“É absurdo falar de descentralização
Muito cedo Mutoropa abraçou a
população de Nampula na intitulada
e nós, povo Macua, estamos sendo
área da educação, como professora,
“Magna Casa”, a secretária-geral do
pilhado, pois todas as decisões contiPAHUMO afirma que o seu partido
nuam a ser tomadas no Sul do país por tendo sido admitida no Aparelho de
vai concorrer às próximas eleições
um punhado de pessoas que pouco ou Estado em 1975 quando tinha 15 anos
autárquicas, marcadas para 11 de
quase nada faz para tirar a população de idade, após ter concluído a 6a clasOutubro de 2023. Filomena Mutoropa da pobreza”, frisa acrescentando que a se. Teve, igualmente, uma passagem
avançou que continua firme e inabalá- descentralização não é apenas colocar pela Direcção Distrital de Educação
em Nampula.
vel como membro sénior da sua forma- a figura de secretário de Estado nas
Além de dedicar-se à política, Filoção política e não aventa a hipótese
províncias para sobrepor o trabalho
de filiar-se a outras. “O meu partido é de indivíduos eleitos pelo povo. “Eles mena Mutoropa desenvolve actividades económicas arredores da cidade
PAHUMO e, também, a minha idade estão a lutar entre si, vejo sempre
não perdoa. Já não tenho cabeça para confrontos, e imagina se o governador de Nampula. Nos seus tempos livres,
ela tem mantido conversas com os
continuar a ser enganada, estou aqui e for do PAHUMO”, comenta.
sinto-me feliz. Depois, vou abandonar
Relativamente à discussão sobre o seus netos, dando algumas lições da
vida para ultrapassar os obstáculos
a política para descansar porque traba- alegado terceiro mandato do actual
que enfrenta no seu dia-a-dia. E ela
lhei muito”, diz.
Presidente da República, a secretáacredita que a educação é chave para o
ria-geral do PAHUMO prefere não
desenvolvimento humano.
“Dói-me ver como este país é gover- comentar, afirmando que se trata de
nado”
assunto que diz respeito a Frelimo.

Joe Williams escapa a tentativa de assassinato
NANDO MABICA
profeta Joe Williams,
conhecido mais pelas suas
acções públicas de ostentação financeira do que obras divinas, sofreu, no dia 25 de Maio, uma
tentativa de assassinato, na cidade de
Maputo. O pior não aconteceu graças
a pronta intervenção de um membro
da Polícia da República de Moçambique (PRM), Paulo Pinto Comolo, que
arriscou a sua própria vida enfrentando oito homens armados e encapuzados.
O facto deu-se numa das unidades

O

hoteleiras da capital do país, onde o
profeta encontrava-se hospedado devido
às ameaças que este vinha sofrendo nos
últimos dias na sua residência. “Recebi
uma chamada telefónica dele a pedir-me que chegasse ao local onde ele se
encontrava. Mas, quando lá cheguei,
apercebi-me da presença de homens
estranhos munidos de armas do tipo
AK47”, conta Comolo, acrescentando que “dirigi-me ao local onde ele se
encontrava e consegui resgatá-lo para
fora do hotel, pedi o reforço policial e,
quando este chegou ao local, os homens
fugiram sem deixar rastos”.

Por sua vez, Joe Williams informou
que conhece os indivíduos que tentaram
tirar a sua vida, afirmando que um fazia
parte da equipa dos seus trabalhadores
e outro é um membro da PRM. “Estava
no hotel e sofri uma tentativa de assassinato perpetrada por alguns homens
desconhecidos, mas depois reconheci
alguns”, diz e conta: “primeiro, tentaram colocar cocaína para mandar a
Polícia extorquir-me, apercebi-me disso
e fui a Procurador-Geral da República
meter a queixa”.
O profeta que, em 2020, previu a sua
morte para o dia 1 de Janeiro de 2021

disse que o membro da PRM que fazia
parte do grupo dos oito indivíduos que
pretendiam tirar a sua vida já havia
sido prometido 10 mil meticais numa
outra ocasião. “As sapatilhas que eu
calço custam mais de 20 mil meticais,
e quer comparar minha vida com uma
sapatilha”, indagou Joe Williams em
meio de gargalhadas.
Importa referir que este facto se
dá num período em que a cidade do
Maputo tem sido palco de vários actos
criminais, desde raptos, assaltos às
residências, entre outros.
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As duas vezes que vi Armando Guebuza

V

i, pela primeira vez, Armando
Guebuza em 2014 na Igreja
Presbiteriana do Chamanculo.
Era o casamento da sua filha já falecida,
Valentina. Tinha um fato preto e num dos
botões, superiores, do casaco uma flor
branca crescia-lhe regada pelo seu sorriso
que fazia sombra na sua gravata vermelha.
Era um pai feliz e tinha encaixado os
seus dedos na mão esquerda da filha como
se a ensinasse a caminhar. Levava a filha
ao altar. Guebuza era um homem feliz,
mas não perdia a harmonia no passo,
caminhava com a mão selada na da filha
como quem sobe as escadas com cuidado
para não machucar a sua própria sombra
no corrimão ou tropeçar a respiração nos
degraus.
Os passos de Guebuza abriam-se para
comer a distância que lhe afastava do
altar na mesma intensidade que os seus
lábios abriam-se, ao meio, para acender

um sorriso com o isqueiro da alegria. E
avançavam. Um maestro cosia com as
agulhas das mãos uma canção que crescia
de banco em banco no interior da igreja e
saía pelas janelas depois de embrulhar-se
nas cortinas.
Dois anos depois, em 2016, vi
novamente Guebuza na mesma igreja com
um fardo de dor de um pai que perde um
filho. Caminhou até ao altar com a sua
mão solta e com uma pegada de vazio na
palma. Foi até ao altar, sem a sombra da
filha ao seu lado, sem o sorriso da filha
filtrado por um véu com rendas brancas
e sem ninguém que lhe acompanhasse no
passo.
Quando vi Guebuza entrando na igreja,
recordei-me do meu pai. Meu pai quando
perdeu a sua filha mais velha, minha irmã,
abriu o caixão e molhou-a a testa de olhos
fechados com um beijo que fabricou com
os lábios humedecidos por lágrimas. E

Guebuza tinha um beijo e uma botija de
lágrimas, mal fechada, dentro de si. E
ouvia-se o pingar das lágrimas a cada gesto
dos seus olhos.
E não havia maestro que cosia música
com gestos gigantes, não havia nem sequer
um altar com buquê, havia choros que se
curvavam e metiam-se numa canção de
luto e flores com as cinturas mergulhadas
em vasos.
Senti em Guebuza, no nó da sua
gravata, nos óculos transparentes que lhe
entornavam os olhos a toda igreja, a dura
tarefa de ter na mão um baralho de cartas
com ases de dor e sem ninguém para
iniciar o jogo. A manga da camisa nunca
é suficiente para esconder as biscas de luto
que só o coração sabe contar.
Vi Guebuza duas vezes e vi-o nas duas
vezes que ele viu a filha com os olhos
vedados por um véu: no casamento e na
morte.

Conselho Islâmico de Moçambique equaciona
presidir a CPE em Nampula
JÚLIO PAULINO

tecer nos próximos dias, justificando,
contudo, que tudo tem em vista evitar o
rrancou, na semana passada, registo de conflitos eleitorais, alguns dos
a escala nacional a reactivaquais que tem culminado com o derração dos órgãos de gestão da
mamento de sangue, descredibilizando
administração eleitoral, tendo culminatodo processo.
do as cerimónias de tomada de posse
O sheik comentou, igualmente, que
dos respectivos membros das comissões
as divergências políticas em tempos eleiprovinciais de eleições, face às sextas
torais surgem pela falta de confiança nas
eleições autárquicas, marcadas para Ou- pessoas que têm estado na presidência
tubro do próximo ano. Entretanto, para
daquele órgão, que se supõe tratar-se de
Nampula, a comissão é constituída por
indivíduos eleitos para o cargo sob indi15 membros. Trata-se de quadros em
cação do partido no poder e com capa
representação dos partidos com assento
de representante de Organizações da
no Parlamento moçambicano, nomeada- Sociedade Civil, como é o caso do actual
mente a Frelimo, Renamo e Movimento presidente que, supostamente veio pela
Democrático de Moçambique, e número lista da Organização Nacional dos Pronão significativo das Organizações da
fessores-SN.
Sociedade Civil que operam naquela par“Os eleitores, assim como os memcela do país.
bros dos partidos políticos, já não
Entretanto, o sheik Abdul Magid An- depositam confiança nos órgãos eleitónio, delegado do Conselho Islâmico
tos para estarem frente dos destinos da
de Moçambique em Nampula, falanCPE, e nós pretendemos quebrar esta
do ao nosso semanário a propósito da
falta de confiança e trazer um processo
cerimónia de tomada de posse, equacio- eleitoral livre de conflitos, e com resulnou a possibilidade da sua agremiação
tados em que todos poderão aceitar”,
avançar para uma possível candidatura à anotou, acrescentando que o Conselho
presidência da Comissão Provincial das Islâmico em Nampula pretende colocar
Eleições (CPE), acto que poderá aconum ponto final no uso das instituições

PUBLICIDADE

A

religiosas de bombeiro para os conflitos
decorrentes das divergências das eleições.
Para Fernando Mazanga, vice-Presidente da Comissão Nacional de Eleições,
acredita que a indicação dos membros
resultou do reconhecimento do trabalho
demonstrado ao longo de suas carreiras profissionais na construção de um
Estado de direito democrático, dai que
estão asseguradas as condições para que
o povo exerça o seu direito de escolher
aqueles que devem conduzir os destinos
dos seus órgãos localmente.
“Não basta advogarem eleições livres, justas e transparentes e credíveis,
é preciso que a liberdade, a justeza, a
transparência e a credibilidade estejam
entre vós”, apelou Mazanga.
Mazanga reconheceu, igualmente,
as irregularidades registadas nos pleitos
eleitorais realizadas num passado recente, e sublinhou a necessidade de limá-las
para promover e elevar cada vez mais a
imagem dos órgãos de Administração e
Gestão Eleitoral, como órgãos de referência na realização da sua missão. “O
vosso papel é garantir a realização das
eleições e não para facilitar ou dificultar
a eleição deste ou daquele candidato,

precisa gerir o processo eleitoral, com
elevado sentido e cultura de paz, justiça, tolerância, diálogo, independência,
transparência e imparcialidade, devendo
dar igual tratamento e oportunidades aos
partidos políticos, às coligações de partidos e grupos de cidadãos proponentes,
deixando que só o povo moçambicano
faça a sua livre escolha”, concluiu Mazanga.
Nos últimos dois mandatos, a Comissão Provincial de Eleições em Nampula,
foi presidida, através de eleição, de listas
apresentadas pela Organização Nacional
dos Professores (ONP), Estevão Rupela e Daniel Ramos, onde haviam vozes
que questionavam a transparência do
processo, alegadamente por se tratar de
indivíduos que foram parar na comissão
por encomenda do partido Frelimo, pese
embora o último escrutínio autárquico
tenha resultado em vitória da Renamo,
em cinco dos sete Concelhos Autárquicos que compõe esta circunscrição
territorial, nomeadamente, Nacala-Porto,
Ilha de Moçambique, Angoche, Malema
e Nampula, enquanto Monapo e Ribáuè
ficaram nas mãos da Frelimo
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Subida de Combustível

Transportadores ameaçam abandonar
actividade em Manica
BENEDITO COBRISSUA

A

entrada em vigor da tabela
de novos preços de transportes não foi argumento
suficiente para satisfazer as exigências
da classe dos transportadores que operam em diferentes rotas da província
de Manica. Aquele grupo afirma que,
apesar do aumento de preços, continua a acumular prejuízos, situação
essa que se agravou com os reajustes
dos preços de combustíveis.
De acordo com os operadores de
transportes semi-colectivo de passageiros das rotas interdistritais, o
aumento do preço de combustíveis
anunciado recentemente vai agudizar
o problema que os transportadores
tem vindo a enfrentar nos últimos
tempos. Eles são da opinião que, à
semelhança da revisão em alta dos
preços dos combustíveis, a tarefa de
transportes também deve ser revista.
Egídio José, transportador da rota Chimoio-Guro, há 17 anos, disse
que aventa a hipótese de abandonar
a actividade, comprometida devido
à subida de preços de combustíveis
e de pagamento de portagens. “Nós
não estamos a fazer nada. Imagine
só, abastecemos 5.500,00 meticais e

pagamos 230,00 meticais nas portagens, e quanto sobra para o patrão e
para mim como motorista”, indagou
José, e disse ainda que “o aumento
feito em Fevereiro é insignificante, e
se não fosse a falta de emprego, eu
já nem estaria a conduzir”. Américo
Mwerenge, automobilista da mesma
rota desde o ano passado, diz estar
agastado, não só com os preços dos
combustíveis e das portagens, mas
também com os níveis de corrupção
que ocorre durante o percurso. “Temos também Polícia de Trânsito, que
nos cobram refrescos ao longo da rota
e, quando chegamos em Guro, já não
temos nada”, explica, acrescentando
que o preço ideal deveria ser de 400
meticais na rota Chimoio/Guro.
António Lucas é transportador do
trajecto Chimoio/Machipanda e diz
o seguinte: “antes o preço de chapa
era 90 meticais até à cidade de Manica e 110 meticais até a Machipanda,
mas agora é 105 e 130,00 meticais,
respectivamente, o que significa que é
muito pouco, porque gastamos muito
na manutenção das nossas viaturas e
pagamos portagens”.
Ngani tentou sem sucesso ouvir depoimentos da Associação
Provincial dos Transportadores

Transportadores de Manica descontentes com a subita do combustível

de Passageiros de Manica, na pessoa do respectivo presidente, Filipe
Armando, por este encontrar-se ausente, alegadamente por motivos de
infelicidade de um dos membros da
agremiação.
No entanto, a nossa reportagem
apurou que entrará em funcionamento, a 1 de Junho próximo, mais uma
portagem, concretamente na Nhassacara, distrito de Báruè, o que não é
visto com bons olhos pelos automobilistas que fazem o percurso do centro

para o norte da província, pois entendem que a portagem irá incrementar
as suas despesas.
Importa salientar que, com a entrada em funcionamento da chamada
portagem de Camwazantchega, a
província de Manica passará a contar
com um total de quatro infra-estruturas do género, sendo duas em
Vandúzi, uma em Sussundenga e outra em Báruè.

PRM frustra desvio de mais de duzentos
sacos de arroz em Nampula
SAIDE SANDAR

para o destino”, disse. Os outros indiciados no caso refutam acusações que pesam
m automobilista da empresa
sobre eles, mas assumem serem transporTransporte MZM, baseada na tadores de diversas mercadorias. “Fomos
cidade de Nacala-Porto, deschamados para carregar a mercadoria, e
viou 320 sacos de arroz que tinham como não conhecíamos o dono. O meu colega
destino a província central da Zambézia.
carregou eu também para uma mercearia
O individuo havia sido confiado o transe lá recebemos o dinheiro combinado e
porte de mais de mil sacos de arroz para
depois veio a Polícia dizer que estávamos
a cidade de Quelimane, porém, ao longo
a transportar mercadoria roubada”, argudo trajecto, com o apoio dos seus colegas, mentaram.
vendeu parte do produto.
Sob custódia das autoridades policiais,
O porta-voz do Comando Provincial
o comprador confessou ter adquirido os
da PRM em Nampula, Zacarias Nacute,
sacos de arroz e salientou que não sabia
disse que se trata de uma quadrilha que
que a mesma era roubada. “Veio alguém
se dedica ao desvio de mercadorias. “Este de mota que não conheço, e disse que ticidadão teria sido confiado para transpor- nha arroz em quantidade e combinamos
tar arroz mais quando chegou na cidade de o preço de 800 meticais por saco. Paguei,
Nampula retirou parte da mercadoria que levei a mercadoria e a Polícia veio prendertransportava e o resto de sacos levou para -me”, informou. Sublinhe-se que o desvio
Quelimane”, disse.
de mercadorias nesta circunscrição geoPor sua vez, o indiciado confessou o
gráfica tem sido recorrente, envolvendo os
crime e justificou-se que recebeu proposgerentes dos respectivos armazéns de prota de um desconhecido para praticar o
dutos bem como os transportes.
acto. “Levei a mercadoria no armazém e
quando cheguei cá, há um senhor que me Cadastrados perigosos matam e roubam
ligou, mais não conheço e disse para que
motorizadas em Nampula
eu deixasse estes sacos e o resto levasse

U

Após a sua fuga recentemente nas celas da 1ª Esquadra da PRM na cidade de
Nampula, o cadastrado que nos meandros
de crime é conhecido como C4-Pedro protagonizou mais outra acção criminal no
distrito de Ribáuè, província de Nampula,
tendo culminado com o assassinato de
um vigilante de um estabelecimento comercial, onde o mesmo e seus comparsas
teriam se apoderado de quatro motorizadas.
Numa ronda policial naquela região
da província, os agentes da PRM aperceberam de que o referido estabelecimento
comercial estava com a porta aberta e,
quando se aproximaram, aperceberam-se
da situação, tendo iniciado uma perseguição e culminou com um dos integrantes
do grupo alvejado mortalmente.
A corporação neutralizou dois elementos que faziam parte da referida quadrilha,
todos oriundos da cidade de Nampula. Falando durante a apresentação dos supostos
elementos da quadrilha que tirou a vida
de um cidadão, o porta-voz do Comando
Provincial da PRM em Nampula, Zacarias
Nacute, disse que a detenção dos visados é

resultado de um trabalho operativo desencadeado pela corporação, tendo reiterado
que neste momento decorrem trabalhos
visando encontrar o cabecilha do grupo.
“Estes indivíduos com recuso a estes
instrumentos contundentes teriam se introduzido num estabelecimento comercial no
distrito de Ribáuè onde subtraíram estas
motorizadas e mataram o guarda em serviço”, referiu o porta-voz, acrescentando que
a Polícia está a trabalhar para encontra o
líder do grupo.
Os indiciados admitiram o seu envolvimento no acto. “Eu sou mecânico de
motorizada, fui chamado por este amigo
para que fossemos a Ribáuè para levar
estas motorizadas e fui abordado pela Polícia quando foi pedir emprestado chaves
numa oficina. Eu não conheço o C-4 Pedro”. disse o indiciado.
Outro indiciado confessou ter participado por duas vezes no crime. “Nós
saímos daqui da cidade, e fomos para
lá porque recebemos uma solicitação de
transportar as motorizadas”, disse.
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AD LITTERAM

Afonso Almeida Brandão

O “teasing” e alguns dos escritores e
jornalistas moçambicanos

F

ica sempre bem usar um
estrangeirismo para definir
uma modalidade universal. E o “teasing” não tem tradução
possível em português, a não ser uma
expressão de péssima verbe que não
ouso aqui revelar. Algo muito próximo do “parece que é, mas não é”.
Isto é o “teasing”. O “teasing” é
aquela mulher que passa a noite inteira a dizer que faz e acontece e, no
final da mesma, deixa-nos invariavelmente sozinhos na mesa, a pedir mais
um whisky com gelo, se faz favor, que
já é tarde. O “teasing” é o sonho eternamente adiado, mas só para quem
é vítima deste método. Porque para
quem o pratica, não é um sonho, é
apenas uma táctica de obter o que se
quer, à custa da ingenuidade dos outros. O “teasing” parece, mas não é.
O “teasing” pisca o olho, usa mini-saia, diz “era bom estarmos sozinhos” enquanto nos passa a mão pela
perna. E continua por ali abaixo. E
insinua, mas não faz. Daí que quem
o faz não possa ser qualquer um.
Só faz “teasing” quem o saber fazer
bem, quem parece que irá fazer mais,
mas — e aqui é que está — não faz.
O “teasing” promete, vive da Eterna
Glória. É uma promoção de um filme
de cinema que só escolhe as melhores partes e, quando vamos ver o filme
todo, percebemos que não havia mais
nada do que aquilo. O “teasing” pro-

mete ser assim o filme todo, mas, com
verdade, não demora mais do que um
minuto. Era só aquilo. Muito pouco,
quando parecia tanto. E contudo, leva
muita gente ao cinema. E ainda assim,
engana todos à sua volta, que acreditaram que aquilo podia ser muito mais do
que apresentava. Mas não. Era só o que
apresentava.
Há pessoas que se escudam no “teasing” porque tiveram um minuto de
Fama e, posto isto, vivem á custa dela,
fechando-se em casa, não abrindo a
boca, escudando-se numa glória que
sabemos ser justa, na esperança de que
esta não passe, que dure até se perceber
que é um embuste. Daí que alguns profissionais do “teasing” não façam mais
nada a não ser isso. Vão dizendo que
fazem e acontecem e que não estão para
perder tempo com indivíduos menores,
porque sabem — aqui entre nós QUE
NINGUÉM NOS OUVE — que na sua
próxima aparição deixarão de poder
viver à custa disso.
E há quem adie tudo isto, até perceber que as imagens a que se referem — o
tal Glorioso Momento — seja já a preto
e branco. Que estão gastas, tal qual uma
camisa preta de gola alta esbranquiçada. Que foram ultrapassados por aqueles que, não tendo sorte de alguma vez
terem tido aquele minuto de glória, trabalharam sempre na tentativa de o obterem. E nunca tendo, ainda assim os
superam. Quem faz “teasing” é calão,
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copia nos testes e vai passando. Até ao
dia em que lhe aperece uma prova global, em que o isolam de todas as mesas,
em que tem de provar que todas as outras notas não foram por engano nem
obtidas por “golpes de sorte”.
Nesse dia, quem faz “teasing” é ultrapassado por quem nunca o fez. Por
último, importa referir, aqui e agora,
a quantidade de “escribas” (ou de
pseudo-escribas!) da nossa praça que
continuam a confundir “teasing” e
“sensacionalismo gratuito” com jornalismo sério e profissional, convencidos
que são as «grandes estrelas literárias
cá do burgo» quando, afinal de contas,
não passam de “pobres jornalistas e de
alguns (poucos) escritores” ainda por
cima cabotinos e incompetentes, sem
saberem onde “cairem mortos” (como é
o caso do flagrante Poeta e jornalista (?)
Nelson Saúte — o convencido «Camões
Moçambicano» das nossas lides literárias, jornalísticas e intelectuais...
Os exemplos são mais do que muitos. Basta seleccionar os casos mais
“badalados” que vieram a lume nos
últimos 30 anos, a começar pelo Ungulani Ba Ka Khosa e acabar no “nosso”
Mia Couto — e de (mais) uns tantos
casos que recusamos revelar, para evitar
“dores de cabeça” aos nossos “intelectuais de aviário”...
A verdade é que os (ditos) jornalistas Moçambicanos, na sua maioria, confundem SENSACIONALISMO com

VERDADE e CRIAÇÃO com MEDIOCRIDADE.
São, inclusivamente, pessoas mal
preparadas e que não estão minimamente habilitadas para exercerem a
profissão que abraçaram — «porque
não têm bases sólidas nem formação
profissional adequada, logo, “escribas” limitados e mauzinhos, o que não
deixa de ser confrangedor e lamentável» — desabafava, assim, o Meu Querido e Saudoso Colega, Calane da
Silva e o José Craveirinha.
Enfim, são “eles” (também!) os
verdadeiros “teasing” que temos de
irradiar do Jornalismo Moçambicanoa
bem de uma Comunicação Social séria
e credível, de uma Classe que se quer
cada vez mais Honrada e Digna — defendiam Calane da Silva e José Craveirinha, à época.
É sabido por todos que não existe,
até há data, uma Carteira Prifissional
de Jornalista porque o pobre e desgraçado Sindicato dos Jornalista, em
Maputo, há muito se encontrar adormecido e moribundo, pois a verdade
é que NUNCA FUNCIONOU, não
obstante os esforços que foram feitos
pelos suadosos colegas Albino Magaia, Hilário Matusse, Heliodoro
Baptista, Augusto de Carvalho e por
Mim próprio em 1995.
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Aumentam casos de violência doméstica em Manica
BENEDITO COBRISSUA

M

ais de quatrocentos casos de
violência doméstica deram
entrada de Janeiro a esta
parte, no gabinete de atendimento à família e menores vítimas de violência em
Manica. Se comparado com o período homólogo de 2021, registou-se um aumento
em mais de 100 casos de crimes desta natureza.
Quem o disse é o director substituto do
gabinete de atendimento à família e menores vítimas da violência ao nível da província de Manica, Paulino Chumbe, em
entrevista a este órgão de comunicação social sedeado no terceiro maior centro urbano do país, o qual destacou haver uma
melhoria na colaboração dos cidadãos na
denúncia de casos de violência.
“No geral, registamos desde o início do
ano, 477 casos de violência, ao passo que
no período anterior, registamos 352 casos,
o que quer dizer que houve um aumento
em 125 casos, isso graças á denúncias mas-

sivas de casos, em resultado das actividades
desenvolvidas pelo departamento de atendimento à família e menores vítimas de
violência”, disse a fonte, a nossa sociedade
Ainda no período em análise, deram
entrada naquela instituição 133 casos de
violência doméstica, contra 215 do ano
transacto, representando um decréscimo
em mais de oitenta casos.
Porém, as uniões prematuras duplicaram, situação que preocupa o sector que
zela pela mediação deste tipo legal de
crime naquela parcela do país.
“Temos 39 casos de uniões prematuras, ao passo que no ano passado, foi caracterizado por um número de 18 casos, no
entanto para este ano, significa que muita
gente está a trazer esta tendência de denúncias de casos de uniões prematuras, portanto, de entre esses casos, já foram lavrados
seus expedientes para a devida tramitação,
mostra que esses casos já foram dissolvidos, ontem poderíamos ter este número como união prematura em acção, mas
com a intervenção da polícia conseguimos

todos esses casos de uniões prematuras”,
explicou.
A violência sexual contra crianças também foi alarmante este ano, com 338 casos
comparativamente ao período similar de
2021, onde foram reportados 135 casos.
“Ao passo que o que nos preocupa
agora são crimes de violação sexual contra
menores, que abarca ali um pacote muito
grande, estamos a falar de assédio sexual,
estamos a falar de incestos, tratos sexuais
e de outros actos sexuais com menores, no
entanto esses crimes na verdade tendem
a ganhar um espaço maior, o número que
referenciei aquilo que eu dizia anteriormente, são casos que foram posto a tona,
são casos descobertos, são casos em que na
verdade o poder legislativo se fez valer aqui
para que esses assuntos não prevaleçam no
seio da sociedade, o que culminou com a
responsabilização criminal aos infractores
como forma de desencorajar estas práticas
para o bem estar das nossas famílias”, enfatizou.
Numa outra abordagem, Paulino

Chumbe, referiu sem avançar dados, haver
um crescente número de homens que procuram por aqueles serviços, a denunciar
actos de violência supostamente perpetrados pelas próprias esposas, tendo encorajado á este grupo social a quebrar o silêncio.
“São casos de cidadãos, portanto homens que estão se afastando daqueles preconceitos anteriores, que o homem não é
violentado pela mulher, quando na verdade ocorrem esses é preciso que eu não fale
nada, é preciso que me mantenha calado por que na verdade é minha parceira, é
minha familiar, é minha irmã, é importante
que denunciem esses casos para que não se
alastrem para níveis preocupantes”.
Em Manica, os distritos de Chimoio,
Manica, Mossurize e Gondola são os que
mais se destacam em casos de violência
baseada no gênero, cenário contrário dos
casos reportados nos distritos situados ao
norte da província, nomeadamente Báruè,
Macossa, Guro e Tambara, tidos como relativamente calmos.
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Revisão da Política Nacional de Terra

MTA prepara-se para aprovação do
Ante-projecto
PEDRO FABIÃO

O

Ministério de Terra e
Ambiente (MTA) está já a proceder a última fase de consulta
às comunidades no âmbito das proposições do Ante-projecto de Revisão da Política Nacional de Terra para elaboração do
documento final e subsequentemente submeter ao Conselho de Ministros para sua
aprovação em Agosto próximo.
Trata-se de uma iniciativa na qual os
conflitos de terra, dificuldades de registo
de Direitos de Uso e Aproveitamento da
Terra (DUAT), existência de áreas ociosas
ou não aproveitadas, entre outros, conduziram à necessidade para sua nova apreciação, em que o Estado moçambicano
conta com apoio financeiro do Banco
Mundial, Cooperação Suíça, Suécia e
do Fundo das Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO), tendo sido gastos, desde 2020 até
então, aproximadamente 2 milhões de
dólares.
O Coordenador da Comissão de
Revisão da Política Nacional de Terra
(CRPNT) no MTA, André Calengo,
falando ao nosso Jornal última quinta-feira em Lichinga, apontou como
sendo um processo visando melhorar
o actual quadro legal e institucional do
uso e acesso da terra em Moçambique
aos diversos níveis, passando por dois
momentos, nomeadamente, a revisitar e
actualizar a política em vigor no país e
aprovada em 1997 que serviu de base para
ratificação da nova lei sobre este prestigioso recurso no mesmo ano, incluindo o
Regulamento do Solo Urbano em 2006.
Calengo salientou que se está, assim,
na fase de desencadeamento de idênticos
percursos como culminação da materialização de debates iniciados em 2007
aquando da celebração dos 10 anos da
Lei de Terras, depois continuado com as
sessões de fórum de respectivas consultas
que em 2012 à 2013 foi instituído pelo
Governo para criação de mais consensos
que requerem melhoria e modernização
do processamento da administração e gestão de terras em Moçambique.
O Coordenador da CRPNT no MTA
evidenciou que aquando dos 20 anos da
Lei de Terra, em 2017, o Presidente da
República, Filipe Nyusi, anunciou o início do processo de reforma da Política e
da Lei de Terras tendo, no ano seguinte,
sido criado pelo então Ministério de
Ambiente e Desenvolvimento Rural
(MADER) a CRPNT constituído por
diversos consultores e especialistas que
desde 2020 têm vindo a desencadear trabalhos de auscultação desde a base, num
ambiente de participação de todos culminando com consenso.
Ainda neste processo já em curso que
dá culmine ao anti-projecto de Revisão
da Política Nacional de Terra para aprovação, segundo explicou o responsável da
CRPNT no MTA, estão desenhadas qua-

são da Política Nacional de Terra. É este
momento, agora, de devolução junto deles
para dizer que está aqui o documento
para ver se fizemos bem, está correcto ou
falta alguma coisa”, aclarou Calengo.
Entretanto, o Director-Executivo do
Fórum de Organizações Não Governamentais de Niassa (FONAGNI), Agostinho Chiporo, afirmou que o acto marca
uma mais-valia para a sociedade civil pelo
facto do Gseria no ainda estar confiante
pelas mesmas para acompanhamento,
implementação ou condução da revisão
da Política Nacional de Terra que, seria
vistoestranhamente, a sua aprovação sem
o seu parecer delas.
O responsável do FONAGNI destacou
que, sobre a autorização legal na atribuição de Direito de Uso e Aproveitamento
André Calengo
da Terra (DUAT) entre a Governadora
país consistentemente tem havido casos
tro principais directrizes que mereceram
e o Secretário de Estado, constitui como
de conflitos de terra ao nível da sociedade sendo um dos prestigiados temas que se
discussões, designadamente, o respeito
que são derivados por vários factores, a
do princípio da propriedade do Estado
aguarda com enorme expectativa no seio
sobre a terra; dos direitos adquiridos; o de nossa fonte exprimiu credibilidade de ser das OSC.
direito de acesso à terra de todo o moçam- algo que se superará, a partir deste anti“Há quem defende que como a terra
bicano; e, por fim, de garantia e respeito
-projecto que procura melhorar algumas
é propriedade do Estado, então, o Secrepelos direitos da mulher.
das questões, tendo em conta a experiên- tário de Estado é a figura própria para
cia pelo tempo e em consequências práti- autorizar o DUAT. Mas há um inverso
Calengo revelou ainda que das informações já sistematizadas, produzidas e
cas nos direitos dos cidadãos na acção da que defende que a governadora, por ser
plasmadas no referido anti-projecto resul- gestão e administração da terra, por exem- um órgão eleito e com território, seria da
tado de inúmeras consultas às comuniplo.
autonomia dela na província para autodades, Organizações da Sociedade Civil,
“Quando foi lançado o processo, para rizar”, expos o Director-Executivo do
ministérios, sector privado, partidos políti- além de ouvir as comunidades, também
FONAGNI.
cos, confissões religiosas e outros, decorre, foram ouvidas as Organizações da socieA partir de Dezembro de 2020, na proa partir do dia 16 do mês de Maio prestes dade Civil, ministérios, sector privado,
víncia de Niassa, pelo menos cinquenta
partidos políticos, confissões religiosas
ao seu fim, com duração de dois meses,
OSC estão directa ou indirectamente
a devolução do mesmo para apreciação
e outros actores. Então, a comissão seninclusas na revisão da tal política.
deles com vista a melhorar ou enfatizar,
tou, sistematizou e produziu aquilo que
em todo país. Numa altura em que no
nós chamamos de Anti-projecto de Revi-

Jovem mata sobrinho “albino” em Mogovolas
JÚLIO PAULINO

A

província de Nampula foi
num passado não distante
apontado como o epicentro
de crimes hediondos contra pessoas com
problemas de pigmentação de pele, cuja
motivações são até aqui desconhecidas.
Mas algumas vozes da sociedade aventam
a hipótese de usos de algumas partes do
corpo para práticas supersticiosas.
Os distritos de Moma, Murrupula e
Mecuburi e Larde foram os que mais luto
viveram em consequência da perda de
seus parentes decorrentes desta situação.
Das operações desencadeadas pela corporação policial, assim como a criminalização exemplar dos envolvidos pelos órgãos
de administração de Justiça, contra os
envolvidos, ainda nunca saiu a superfície
os verdadeiros mandantes.
E quando tudo parecia que o cenário
teria passado para a história, um novo
caso despoletou, caracterizado com a
matança e estrangulamento de mais um
cidadão com problemas de pigmentação
da pele. A vítima tinha cerca de 25 anos
de idade, residente no povoado de Mputo,

posto administrativo de Iuluti, distrito de
Mogovolas, cerca de cem quilómetros da
capital provincial de Nampula.
Em conexão com este crime, um cidadão identificado por Argentino Eusébio,
por sinal sobrinho da vítima, de 22 anos
de idade, camponês, casado e pai de uma
filha, recolheu às celas, e outros quatro
coniventes no acto encontram-se à monte.
Aliás, falando ao Ngani, este confessou a
sua autoria no crime e disse que tudo foi
a mando de seu irmão e outros três cidadãos residentes no distrito de Murrupula,
com promessa de uma recompensa em
cem mil meticais.
O visado explicou que tudo começou
no passado dia 14 de Maio, quando o
irmão lhe abordou acerca de um negócio
milionário, que envolvia a venda de partes do corpo de uma pessoa com problemas de pigmentação da pele, cujo negócio
iria render sete milhões de meticais, dos
quais, cem mil seriam para o jovem criminoso. Por seu turno, sem vacilar, pensou
no seu sobrinho. Argentino disse ao sobrinho que já havia convencido a esposa
e que o precisava de o ver para fazer as
pazes e, ao longo do percurso, o finado

foi alvo de fortes golpes e posteriormente
estrangulado o pescoço.
De acordo ainda com o suposto autor
do crime, ele escondeu o corpo nas matas
e foi convidar os quatro comparsas que de
seguida teria subtraído os membros superiores e inferiores assim como os órgãos
sexuais, e a outra parte do corpo menos
importante para o suposto negócio, e foi
enterrada no local. Aliás, esta macabra
operação decorreu nas imediações de um
curral de gado bovino, o que levou aos
pastores denunciarem as autoridades.
Feitas as diligências, confirmou-se
tratar-se de um caso de assassinato de
um albino depois de uma exumação, e
recolhido o cidadão em causa as celas
do posto policial local, e posteriormente
transferido a 1ª esquadra na cidade de
Nampula.
O cidadão ora as contas com as autoridades policiais, visivelmente conformado como a pena que lhe espera, diz-se
arrependido, mas pede as autoridades
para que façam de tudo para neutralizar
os restantes comparsas, uma vez que se
tratar de indivíduos que o teriam aliciado.
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As dores de “Mwana wa Warila”
AGOSTINHO MIGUEL

C

onstantino Warila, conhecido
nos meandros musicais por
“mwana wa Warila” (filho de
Warila, em Emakhuwa), é, sem sombras de dúvidas, um nome incontornável na cultura em Nampula, e não só.
As suas educativas composições e envolventes melodias conquistaram milhares de admiradores, para além de terem
animado diversas cerimónias ou eventos. Presentemente, o músico, vivendo
ao deus-dará, é exemplo do quão a arte
é desvalorizada, e ele comenta: “fui usado e depois descartado, os nossos dirigentes são cobardes e gananciosos”.
O som de “Khanakari”, instrumento musical usando por Warila, feito à
base de quatro cordas enroladas numa
tábua, combinada com a sua melódica
voz e mensagens educativas, desinquieta os ouvidos mais apurados e sedentos
de uma viagem sem precedentes ao planeta música. “Muluko kintekhenleni”
e “Sida” são algumas das composições
que embrenham o imaginário e alma
dos ouvintes. Na verdade, as músicas de
Warila são verdadeiras aulas de moral
para a sociedade, até porque, sublinhe-se, ele é professor de profissão, embora
actualmente aposentado. “Nas minhas
músicas, eu procuro transmitir alguns
ensinamentos e o meu sentimento à
nova geração, de como devem viver na
terra e como devem agir uns para com
os outros sem ódio”, comenta.
Na verdade, as músicas do professor
Warila, como é carinhosamente tratado, abordam diferentes vertentes, sendo
a primeira, a de aconselhamento para
a vida social, que geralmente o músico toca nos eventos como casamentos.
A título de exemplo, é a composição
intitulada “Okala nthoko olipa” (Ter
lar é difícil, em Emakhuwa). “As pessoas aplaudiram esta música e gostam
até aos dias de hoje. O teor é muito for-

Constantino Warila
te. São críticas bem direccionadas tanpapel fundamental na sociedade, ensito para os pais, bem como as mães e fi- nando as pessoas sobre alguns perigos
lhos”, explica.
de vida.
Na segunda vertente, ele pretende
Não obstante o sucesso que as mentransmitir a necessidade do espírito de
sagens das suas músicas fizeram (e confraternidade entre os seres humanos.
tinuam fazendo), Warila sente-se aban“Assisto muita violência doméstica nos donado à sua própria sorte, afirmando
nossos lares, os homens espancam as
que está sendo mal-usado e que, prosuas esposas sem justa causa e as muvavelmente, a sua obra será valorizada
lheres com recurso à óleo alimentar
quando morrer. “Os dirigentes de Namquente queimam os seus maridos sem
pula não servem. Fiz muito para o bem
argumentos convincentes”, lamenta.
da nossa sociedade. Alguns jovens que
Aos 71 anos de idade, o ícone da
estão à frente do partido Frelimo estão
música macua começou a tocar ainda
a marginalizar músicos”, frisa, arguna tenra idade, quando tinha apenas 7
mentando que “por exemplo, o antigo
anos. “Prefiro chamar de música moreitor da Universidade Lúrio, Jorge Ferçambicana”, diz e acrescenta: “os meus rão, havia prometido construir a minha
pais eram artistas (falecidos), e aprencasa. Até hoje não se fala. O mal foi de,
di cantar com eles usando instrumenapós o anúncio, ele ter-se transferido
tos musicais da minha terra”. Quando
para Maputo. Acredito que a casa exisquestionado sobre a sua inspiração, o
te. Alguém está a beneficiar-se dela. São
músico diz que se trata de Deus e insmuitas promessas que até agora não espira-se nos seus progenitores, pois tam- tão a ser concretizadas. É a sociedade
bém eles na época desempenharam um que temos, aquela que valoriza depois

“Os nossos dirigentes são cobardes e gananciosos. Eles aplaudem as nossas músicas, mas, no fundo, não passa de uma mentira...”

da pessoa morrer”.Houve um projecto de homenagear e imortalizar a obra
de Warila através de um livro, porém,
até então nem a capa se viu, facto que
deixa o músico bastante desapontado.
“Sabe, fui engolindo sapos, mas agora basta. O projecto de livro em minha
homenagem não tem pernas para andar. As pessoas aproveitaram-se muito de mim” diz e acrescenta: “levaram
tudo quanto tinha no acervo. Falavam-me que o material serviria de recolha
de conteúdos para a elaboração do meu
livro. Simplesmente, escuto as minhas
músicas pirateadas pelos aspirantes na
área de produção. Não levei o caso a
sério porque sou pobre”.
Nem tudo foi mau, o compositor
menciona que recebeu dos apreciadores
da sua música alguns reconhecimentos,
como, por exemplo, diplomas de honra,
motorizada e viatura.
Warila culpa o Governo pelo estágio em que a música moçambicana se
encontra. “Os nossos dirigentes são cobardes e gananciosos. Eles aplaudem
as nossas músicas, mas, no fundo, não
passa de uma mentira, porque se fossem certos e sérios teríamos algo benéfico”, diz.
Relativamente a nova geração da
música macua, o compositor afirma
que existem alguns bons músicos que
podem ser referências para sociedade, como é o caso da Dama Ija, Dama
Mamo e Tony Fernando. “Estes jovens cantam porqu gostam de cantar.
Se fosse noutros pontos de Moçambique, acredito que teria outra sorte. Eles,
assim como eu, vivem de promessas. E
promessas não mata fome”.
Natural do distrito de Ribáuè, Constantino Warila reside no bairro de
Napipine, arredores da cidade de Nampula, tem 10 filhos e 22 netos. O músico salienta que a sociedade está a perder os seus valores morais, apontando o
alto índice de corrupção no país.
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Ecos da 57ª reunião anual do Banco Africano de Desenvolvimento

Nyusi em defesa do gás
MANGAVA DOS SANTOS

O

chefe de Estado moçambicano, Filipe
Nyusi, defende que os
países africanos devem ter uma
chance de usar os seus recursos naturais, para através destes
poderem desenvolver as economias e criar melhores condições
de vida para as suas populações.
“A África deve ser dada uma
oportunidade para poder surgir,
porque, se não dermos oportunidades, estaremos a bloquear
o desenvolvimento”, disse Filipe Nyusi em Acra, capital do
Gana, na última terça-feira, 24
de Março).
Nyusi falava no painel presidencial da 57ª reunião anual do
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), uma das principais instituições multilaterais do
continente africano, que terminou na última sexta-feira.
De acordo com Nyusi, as máquinas que realizam prospecção
de gás em Moçambique “foram
fundidas no passado usando carvão”, por isso para si não faz
sentido que se diga que”hoje
não pode ser assim”.
“Mesmo para painéis solares
que produzem energia eléctrica,
como amigo do ambiente, estes foram produzidos através de
uma outra energia que não era
esta”, deu exemplo, Nyusi.
Em defesa da exploração do
gás natural no país, Nyusi disse
ainda que por ser limpo, representa um avanço na matéria de
energia de transição.
“Acho que a posição do BAD
sumariza o sentimento dos seus
membros. Nós, como membros,
precisamos de ter (oportunidade) para dar um pino. Quem
está a poluir o mundo. No meu
país nem 10% faz. Mas é vítima
desses que poluem muito o meio
ambiente. Este é o momento de
se dar oportunidades a alguns
países para emergir e corrigir os
erros. Se eliminam agora, não
teremos capacidade de evoluir
no futuro”, acrescentou Nyusi.
O estadista moçambicano

Moçambique defende uma transição energética para energias limpas e amigas do ambiente

deixou a sua posição num painel
onde estiveram também os presidentes do Gana, Tanzânia e o
primeiro-ministro do Ruanda.
A posição moçambicana não
é nova e já vem sendo defendida em fóruns internacionais ligados ao clima, como a Conferência das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas, COP26,
em Glasgow.
“Moçambique defende uma
transição energética para energias limpas e amigas do ambiente que seja gradual e faseada de
modo a minimizar o impacto
no processo de desenvolvimento
económico do país”, disse na altura, o então primeiro-ministro,
Carlos Agostinho do Rosário.
Por um lado, algumas organizações internacionais pedem
que se pare com o financiamento do gás em Moçambique por
parte de Estados Ocidentais, devido ao risco que acarreta ao
meio ambiente, assim como a
criação de um ambiente propício para conflitos armados.
Uma das organizações que
sobressai na questão do bloqueio dos projectos de exploração de gás é a Friends For Earth
(Amigos da Terra), que acredita mais nos malefícios dos recursos do que nos benefícios para
as populações das zonas onde se
desenvolvem os projectos.
Por outro, o país precisa desta

oportunidade, para dar um “pino”(NR: um salto), como disse
o Presidente moçambicano, ao
pedir uma moratória para exploração de recursos.
BAD em sintonia
O Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, foi
no mesmo diapasão, ao defender que os países africanos devem usar o gás para gerar energia, pois a contribuição
continental na poluição do meio
ambiente por via de gases é ínfima.
“Quando olhamos para a
transição energética temos de
garantir três imperativos: primeiro temos de garantir o acesso e
preços baixos da electricidade.
Segundo, tem que haver segurança no abastecimento, e terceiro, o gás tem que continuar a ser
crucial no “mix” de energia”,
enumerou Akinwumi Adesina,
Presidente do BAD.
“Mesmo que a África subsaariana triplique o seu uso de gás
para produzir energia, só contribuirá com menos de 0,67% das
emissões globais de carbono”,
acrescentou.
O BAD é uma instituição que
tem liderado na questão da transição energética no continente
africano, investindo fortemente
neste sector.
Um exemplo é que a institui-

ção não financia novos projectos
de geração de energia com base
no carvão, optando por energias
renováveis.
Por ter um dos maiores potenciais do mundo, o BAD investe na produção de energia hídrica, solar, geotermal e eólica.
Na região do Sahel, o BAD
está a financiar com 20 mil milhões de dólares a produção de
energia, que poderá fornecer até
100 mil mega watts, num projecto denominado “desert to
power”, para a construção da
maior zona solar do mundo, que
deverá beneficiar 250 milhões de
pessoas no berço da humanidade.
Apesar de o continente africano ser o que o mais sofre com as
mudanças climáticas, o nível de
poluição é o menor no mundo,
situando-se em cerca de 4%.
De acordo com a direcção
máxima do BAD, a instituição financeira pretende duplicar
o seu financiamento climático
para 25 mil milhões de dólares
até o ano de 2025.
Analistas entendem que a invasão da Rússia à Ucrânia pode
ser um catalisador para que os
países ocidentais acelerem seus
projectos de gás natural no continente africano, para usar como
alternativa, uma vez que há
ameaças de corte de fornecimento aos países europeus.
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