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CANCRO: Valoriza a sua vida, faça o 
autoexame nas mamas

Moçambique falando por si!

Outubro ficou marcado por acções 
de sensibilização contra o cancro 
da mama, com destaque para 

a campanha “Outubro Rosa”. No dia 
20, durante a cerimónia de lançamento 
da campanha, a Primeira-Dama da 
República de Moçambique, Isaura 
Ferrão Nyusi, considerou que o combate 
e a prevenção do cancro da mama em 
Moçambique exigem uma resposta 
conjugada a todos os níveis.

O cancro é um problema de saúde 
pública em Moçambique. Apesar das 
acções do governo através do Ministério 
da Saúde e seus parceiros, a incidência 
da doença tem estado a crescer de forma 

preocupante. Em 2020 registou-se cerca 
de 25 mil novos casos de cancro e pouco 
mais de 17 mil vítimas desta doença.
As celebrações do “Outubro Rosa”, deste 
ano decorreram sob lema: “Valoriza a 
sua vida, faça o autoexame nas mamas”. 

Um pouco por todo o país, o mês 
foi marcado por actividades de 
consciencialização, promoção de testes 
e feiras de saúde sobre o cancro. Isaura 
Nyusi destacou o papel crucial de 
todos na mobilização das mulheres e 
na sensibilização das famílias sobre a 
importância do reconhecimento dos 
sinais precoces do cancro da mama e de 
como proceder no caso de suspeita.

Ainda seremos um país 
onde dê gosto viver? 
Infelizmente, a resposta para essa pergunta é NÃO, 
sobretudo quando olhamos para a situação por que 
passam milhares dos nossos compatriotas. A cada 
dia fica evidente que estamos à beira do precipício, 
empurrados pelas políticas infundadas e sem 
entranhas de humanidade, impostas pelo grupo a 
quem confiamos o nosso destino como país. 

Não faz sentido que 46 anos depois desde 
aquela noite de Junho no Estádio da Machava, 
os moçambicanos continuem a se debater com 
problemas tão básicos, como é o caso do acesso à 
água. Isso deveria corar de vergonha aos ilustres 
comandantes deste barco.

Caro leitor, enquanto escrevemos estas linhas, os 
munícipes de Nampula vivem o pior momento 
das suas vidas, percorrendo as ruas e avenidas da 
cidade, à procura de apenas um litro do precioso 
líquido. Aquilo que parecia um problema que 
deveria ser resolvido a curto prazo é hoje o principal 
drama dos nampuleses. Há aproximadamente dois 
meses que o povo não vê uma gota de água sequer 
a jorrar das suas torneiras e consequentemente é 
comum avistar centenas de homens, mulheres e 
crianças todos os dias, no centro da cidade, com 
baldes, galões, latas e outros recipientes à procura 
de água. 

É uma situação tão embaraçosa e que demonstra 
claramente o abandono a que os nampulenses estão 
votados por quem os deveria amparar garantido 
aspectos tão essenciais como é o caso de água. 

Sejamos razoáveis senhores. São 46 anos de 
independência. Os nossos desafios como pátria 
deveriam ser outros. Não a falta de água. Governar 
não é usar os cofres do Estado para benefício 
próprio. É garantir o bem-estar para a população. 
Ainda seremos um país onde dê gosto viver?

EDITORIAL
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METEOROLGIA O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) prevê para esta segunda-feira, a ocorrência de chuvas fracas 
um pouco por todo o país. As cidades de Maputo, Xai-Xai, Inhambane, e Vilankulo poderão registar as temperaturas mais baixas, 
com máximas de 28, 25, 26 e 27 e mínimas de 20, 17, 21 e 20 graus Celsius, respetivamente. Para Beira, Chimoio, Tete e Quelimane 
prevêem-se máximas de 28, 30, 39 e 31 e mínimas de 18, 13, 21 e 21 graus. Nampula, Pemba e Lichinga terão máximas de 30 e 
mínimas de 22, 22 e 16 graus Celsius, respectivamente.

Malditas drogas
SITOI LUTXEQUE

A venda e o consumo de drogas em 
Nampula não são problemas de hoje, 
mas de uns tempos para cá, quase 

que de forma indisfarçável, a cidade tem se 
notabilizado como um bazar das drogas. 
Haxixe, cannabis sativa vulgo soruma, 
anfetamina e as inevitáveis bebidas alcoólicas 
são as que mais se vendem e que mais se 
consomem.

A venda e o consumo de drogas como a 
soruma e o haxixe ou outras drogas pesadas 
por exemplo, é invisível. O processo não chama 
atenção como a venda e o consumo do álcool 
muito comum nas barracas, ruas e esquinas 
da cidade. A consequência do consumo de 
drogas pesadas desperta-nos quando temos um 
conhecido ou um familiar que perdeu tudo por 
causa do vício e decide partilhar a sua história. 
Os dados do Gabinete Provincial de Prevenção 
e Combate à Droga em Nampula (GPPCD) 
indicam que só nos primeiros seis meses deste 
ano registou-se 800 casos de tráfico e consumo 
de drogas, contra menos da metade do ano 
passado. E refere que há muito mais casos na 
sociedade do que os acima reportados.

Numa busca pelas ruas de Nampula, 
Ngani constatou que o consumo e venda de 
estupefacientes na capital provincial, é quase 
praticado em todos os bairros, mas com maior 
incidência nos de Muhala, concretamente na 
zona dos Belenenses, Nampaco, Muatala, 
zona Militar, Namicopo, Carrupeia e na zona 
dos Poetas, onde se localiza o mercado dos 
Bombeiros. 

Situado nas “barbas” do GPPCD, o mercado 
dos bombeiros caracteriza-se pela presença 
massiva de cidadãos estrangeiros. A venda 
e o consumo da droga por ali são quase 
indisfarçáveis para o cidadão comum. Mas  
polícia, cuja presença no mercado também é 
massiva e assídua, nada vê. Além dos bairros 
e mercados, o cenário é comum também 

nas escolas, que se notabilizam sobretudo no 
consumo do álcool. A Escola Secundária de 
Nampula, a Escola Secundária 12 de Outubro, 
Escola Secundária de Nampaco e Escola 
Secundária de Namicopo são as que mais 
saltam à vista.

Na última quinta-feira, Ngani presenciou 
uma situação inusitada no recinto da Escola 
Secundária de Nampula. Por volta das 11 da 
manhã, deparamos com três adolescentes, que 
partilhavam uma garrafa de água mineral de 
500 ml. Para não chamar atenção com o cheiro, 
eles traziam doces e pela expressão facial 
à medida que ingeriam a suposta água, era 
notável que o liquido tinha um sabor amargo.  

Mais toxicodependentes

O Hospital Psiquiátrico de Nampula, 
conhecido por Centro de Saúde Mental, 
um estabelecimento hospitalar dos Irmãos 
Hospitaleiros de São João de Deus, da 
Igreja Católica Romana, conta com 663 
toxicodependentes que tem vindo a ser 
assistidos desde Janeiro a esta parte.

Charles Cristóvão, de 28 anos de idade, 
e natural de Nampula já sentiu as 
consequências do consumo excessivo. Charles 
viu o sonho de ser professor interrompido 
pelo consumo excessivo do álcool. “Eu estava 
numa formação no Instituto de Formação de 
Professores de Nampula, mas fui expulso em 
2015, por causa do vício”, conta para depois 
acrescentar, “as autoridades escolares me 
encontraram excessivamente embriagado no 
recinto do instituto”.

Com o apoio de amigos e familiares, Charles 
mudou. Hoje é um activista e voluntário de 
uma associação que luta contra o consumo de 
drogas e trabalha em parceira com o GPPCD.

O GPPCD diz que neste ano a província 
registou 311 toxicodependentes que 
consomem várias drogas. “Os jovens e 
adolescentes são os que mais consomem as 
diversas drogas em Nampula. Há quem o 
faz por depressão, falta de atenção dos pais, 
mas muitos são influenciados pelas más 
companhias”, disse a Directora do GPPCD 
Isabel Sanfins Namuaca.

NAMPULA-CUAMBA REABERTA A via 
Nampula-Cuamba voltou a estar operacional na 
última quarta-feira, 27 de Outubro. O percurso 
estava interrompido desde a tarde do dia 22, em 
consequência do descarrilamento de um comboio 
com vagões que seguia ao porto de Nacala-a-velha, 
carregando carvão mineral. 

Duas pessoas morreram no local do acidente, outras 
ficaram feridas e duas pessoas com ferimentos graves 
foram transferidas para a capital do país, Maputo, 
onde recebem assistência médica especializada. 
Segundo a empresa Nacala Logistics que confirmou 
a reabertura da via, através de um comunicado 
de imprensa, o troço ferroviário foi restabelecido 
após terem sido realizados trabalhos de reparação e 
limpeza da via”.
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POLÍTICA

Primeiro-Ministro participa na COP-26

O Primeiro-Ministro, Carlos 
Agostinho do Rosário, participa 
em representação do Presidente 

da República, Filipe Jacinto Nyusi, desde 
ontem 31 de Outubro, em Glasgow, Reino 
Unido, na Conferência sobre Mudanças 
Climáticas COP 26. 

A conferência tem como objectivo adoptar 
decisões e recomendações que impulsionem 
a implementação da Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudança Climáticas 
(UNFCCC sigla em inglês), do Protocolo 
de Kyoto e do Acordo de Paris. Na sua 
deslocação à Glasgow, Carlos Agostinho 
do Rosário, faz-se acompanhar pelo Vice-
Ministro dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Manuel José Gonçalves, Vice-
Ministro da Terra e Ambiente, Fernando 
Bemane de Sousa, e por quadros que 
representam instituições do Governo, o 
sector privado e sociedade civil.

A terra está a aquecer
A terra está a ficar quente por causa da 
emissão dos combustíveis fósseis pela acção 
humana. Eventos climáticos extremos 
ligados às mudanças climáticas, como ondas 
de calor, cheias e incêndios florestais, estão 
a se intensificar. A década passada foi a 
mais quente da história da humanidade e 
os governos concordam que é necessário 

uma acção colectiva e urgente. Durante 
a conferência de Glasgow, 200 países, 
deverão apresentar os seus planos de corte 
de emissões até 2030. Em 2015 os países 
concordaram em promover mudanças para 
manter o aquecimento global mais abaixo de 
2°C acima dos níveis pré-industriais - e tentar 
atingir 1,5°C - para evitar uma catástrofe 
climática.

Durante a COP 26, os países também irão 
submeter os seus planos de redução das 
emissões antes do início da conferência, o 
que permitirá avaliar se o mundo está de facto 
no caminho certo para alcançar a meta do 
Acordo de Paris. E durante as duas semanas 
da COP 26, espera-se por novos anúncios 
de medidas para combater as mudanças 
climáticas.

A expectativa é que algumas dessas medidas 
incluam questões como uma mudança mais 
rápida para uso de carros elétricos; acelerar 
a eliminação da energia a carvão; cortar 
menos árvores; proteger mais as pessoas 
dos impactos das mudanças climáticas, 
financiando, por exemplo, os sistemas 
costeiros de defesa contra eventos climáticos 
adversos

Espera-se por cerca de 25 mil pessoas, 
incluindo líderes mundiais, homens de 
negócio, jornalistas e milhares de activistas 

e empresas. Há indicações de que também 
haverão protestos. O grupo Extinction 
Rebellion, por exemplo, está a exigir o 
fim imediato do uso dos combustíveis 
fósseis. No final da conferência, será feita 
uma declaração em que cada país deverá 
assinar e incluir algumas decisões nos seus 
compromissos na luta contra as mudanças 
climáticas. 

Pontos de discussão
Espera-se que a COP 26 debata bastante 
sobre dinheiro e justiça climática. Os países 
em desenvolvimento tendem a poluir 
menos e não são responsáveis pela maior 
parte das emissões que aconteceram no 
passado. Mas são os principais afectados 
por alguns dos piores efeitos das mudanças 
climáticas. Os países em desenvolvimento 
precisam de mais dinheiro para reduzir as 
suas emissões e mitigar os impactos das 
mudanças climáticas. Isso pode significar a 
compra de mais painéis solares para os que 
dependem da energia do carvão e a criação 
de mais sistemas de defesa contra as cheias e 
inundações. 

Também se prevê uma “batalha” sobre 
as compensações para os países em 
desenvolvimento. Antes, os países ricos 
prometeram 100 bilhões de dólares por ano 
para ajudar os países pobres a lutar contra as 
mudanças climáticas até 2020.
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O lado negro do rio Monapo
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AGOSTINHO MIGUEL

Apesar de ser uma importante 
fonte de abastecimento de água 
e o principal meio que irriga os 

campos de produção de culturas agrícolas 
que abastecem os mercados da cidade de 
Nampula, o rio Monapo virou uma curva 
da morte, porque abriga crocodilos que 
atacam impiedosamente às populações 
que ali recorrem para sobreviver.

Desde o ano passado a esta parte, uma 
pessoa foi devorada pelos repteis e 14 
ficaram gravemente feridas, durante a 
pesca no rio. Em 2019 houve sete feridos 
e dois óbitos. Dino Lisboa de 37 anos de 
idade, residente do bairro de Carrupeia, 
posto administrativo de Napipine, foi um 
deles. Lisboa só não encontrou a morte 
por uma questão de sorte e coragem. 
“Isso aconteceu o ano passado. Eu estava 
na minha canoa a pescar. Nesse dia eu 
também ataquei o crocodilo, mas perdi a 
minha perna direita que ficou na boca do 
animal”, conta.

Lisboa acrescenta que tudo aconteceu 
de forma rápida e não se apercebeu dos 
movimentos do animal. Tentou gritar 
por socorro, mas foi em vão, ninguém 
apareceu. Sem ajuda, resolveu usar a faca 
que trazia e cortou a própria perna. “Foi 
uma decisão muito difícil e dolorosa para 
mim”, reconhece. 

O ataque do crocodilo mudou 
completamente a rotina e a vida de 
Lisboa. Antes um exímio pescador que se 
movia muito magistralmente nas águas 
do rio Monapo, de onde tirava alimentos 
para vender e consumir, hoje a situação 
dele mudou completamente. Sem uma 
perna como se pode ver na foto abaixo, 
Lisboa tem de se esforçar o dobro para 
sustentar a esposa e os dois filhos. “É 
dali onde vinha o meu sustento. A minha 
situação de pobreza aumentou, porque 
não tenho as mesmas forças e habilidades 
para trabalhar”, referiu.

António Agostinho, líder comunitário de 
Napipine, diz que já reportou várias vezes 
o problema ao governo de Nampula. 
“Este assunto é do conhecimento do 
governo do distrito. Foram várias vezes 
que enviámos cartas a falar sobre o 
assunto, mas nunca tivemos resposta”, 
contou ao nosso jornal. Agostinho 
acredita que através do Ngani, poderá ser 
ouvido pelas autoridades competentes, a 
quem acusa de letargia e desleixo perante 
vidas que se perdem.

Ponte ajudaria bastante
Dona Zita, uma mulher de 45 anos que 
pediu para ser identificada apenas pelo 
primeiro nome e pratica agricultura nas 
margens do rio Monapo, é da opinião 
de que a construção de uma ponte 
ajudaria bastante, uma vez que além 
dos pescadores, muitos dos atacados são 
pessoas que passam nas margens do rio e 
são surpreendidas por crocodilos. “Sempre 
que chega a época chuvosa vive-se essa 
situação por aqui. O caudal do rio sobe e 
os animais ficam à solta ceifando vidas. 
Uma ponte ajudaria bastante”, concluiu.

Além dos ataques dos animais, no 
entender da dona Zita, a ponte seria útil 
para facilitar o movimento das pessoas 
e o escoamento dos produtos agrícolas 
das machambas aos mercados da cidade. 
“Pedimos uma ponte, para circularmos 
livremente”, disse dona Zita. 

A necessidade de uma ponte é reforçada 
pelo líder comunitário António Agostinho, 
que já viu duas pessoas, um menor e um 
adulto, serem arrastadas pela força das 
águas. “As vitimas eram um pai e filho, 
que tentavam atravessar o rio para outra 

margem. Juntando essas situações com os 
ataques de crocodilos, ficamos bastante 
preocupados”, referiu.

Caça aos animais
Perante os problemas, Deuladeu De 
Azevedo, Técnica de Pecuária da 
Direcção Provincial da Agricultura apela 
aos residentes de Napipine e outras 
pessoas que exploram o rio de várias 
formas, a ficarem calmas. De Azevedo 
garantiu que já há trabalhos em curso 
para devolver a tranquilidade na zona. 
“Uma das soluções que pretendemos 
levar a cabo é caçar os animais”, disse. 

O rio Monapo nasce e desagua na 
província de Nampula e constitui o 
principal eixo de uma bacia hidrográfica 
com o mesmo nome, cuja área tem 
uma extensão de aproximadamente 
8.780 quilómetros quadrados. Devido 
à fraca capacidade de distribuição de 
água potável para o consumo humano, 
ao longo do rio Monapo é comum 
observar-se a população local a recorrer 
diretamente às aguas do rio para 
consumo doméstico e irrigação das suas 
machambas.

Na época chuvosa as águas do rio Monapo galgam as margens criando condições favoráveis 
para os crocodilos entrarem em acção
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Construído de raiz há 10 anos como 
uma das mais emblemáticas infra-
estruturas desportivas da era pós-

colonial na zona norte, o actual Estádio 
Municipal de Muhala, na cidade de 
Nampula, é um dos exemplos elucidativos 
sobre como a falta de uma planificação 
criteriosa na construção de infra-estruturas 
públicas, pode lesar o Estado.

Com capacidade para 30 mil espectadores, 
a obra comporta um campo de futebol, uma 
pista de atletismo, um ginásio desportivo 
para as modalidades de salão, um parque 
de estacionamento, balneários e sanitários 
para os utilizadores. A construção do 
complexo custou pouco mais de 4 milhões 
de dólares, resultantes da parceria público-
privada entre o Conselho Municipal da 
Cidade de Nampula na altura dirigida 
por Castro Namuaca, eleito pelo partido 
FRELIMO e a empresa Royal Plastic, Lda.

O estádio localiza-se na zona de Muahivire, 
a sete quilómetros do centro da cidade e foi 
concluído em 2010. A obra visava substituir 
o Estádio Municipal 25 de Setembro 
que se encontra em avançado estado 
de degradação. Actualmente, mesmo 
disponível ao público, o campo não acolhe 
jogos, tanto os do Moçambola e muito 
menos os do campeonato provincial. 

Em 2016, o falecido edil Mahamudo 
Amurane, eleito pelo MDM, chumbou 
as obras e negou de as receber, com a 
anuência da Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF). Na altura alegou-se que 
a infraestrutura não reunia as condições 
exigidas para acolher eventos desportivos. 
Na verdade, há muito por ser feito no 
Estádio Municipal de Muhala, onde as 
bancadas estão destruídas, os balneários 

estão a cair aos pedaços, em suma todo 
o edifício clama por uma requalificação 
profunda.

Município foi enganado
O actual presidente do Conselho Municipal 
da cidade de Nampula, Paulo Vahanle, 
eleito pelo partido RENAMO e que 
encontrou o processo com muito ainda 
por se esclarecer, diz que a edilidade foi 
enganada. “Praticamente o empreiteiro 
enganou o município. Só lamentamos por 
termos perdido o antigo Estádio Municipal 
25 de Setembro, em troca do actual”, disse o 
autarca visivelmente desapontado.

A autarquia de Nampula, segundo o edil, 
está preocupada e pretende melhorar o 
estádio, mas não dispõe de verbas para 
o efeito. “Já batemos as portas de todos 
organismos desportivos, incluindo da FMF. 
Fizemos cartas para o presidente Feizal 
Sidat e tivemos encontros com o Secretário 
de Estado do Desporto”, disse Vahanle. 

“Este último prometeu fazer algo, mas ainda 
estamos à espera. Os valores envolvidos 
no estádio ultrapassam a nossa capacidade 
como município, senão faríamos nós 
próprios”, disse.

Ainda assim, o edil de Nampula assegura 
que vai fazer de tudo para a reabilitação 
do “monstro abandonado” e coloca-lo 
em funcionamento. “Temos um encontro 
marcado com os fazedores do desporto 
da nossa autarquia, principalmente 
os presidentes dos clubes, associações 
desportivas, para nos ajudarem com ideias 
sobre como é que devemos reabilitar o 
campo, para desenvolver o desporto na nossa 
cidade”, frisou.

Enquanto não se explora o “monstro” que 
foi projectado para ser a maior infraestrutura 
desportiva da região norte do país, os 
munícipes de Nampula vão se contentando 
com o Estádio 25 de Junho, que pertence ao 
Clube Ferroviário de Nampula e que. diga-
se, não está lá grande coisa. 

Um “monstro” abandonado à própria sorte
SITOI LUTXEQUE

COCAN-2022 já é uma realidade
A Cidade de Vilankulo testemunhou na manhã de sábado 30 de Outubro, o 
lançamento do projecto da futura arena no âmbito do Campeonato Africano 
de Futebol de Praia a realizar-se em 2022. A indicação da vila de Vilankulo 
para acolher a maior prova de futebol de praia a nível do continente africano 
animou os operadores turísticos locais, que já se desdobram na melhoria da 
qualidade dos seus serviços para acolher os visitantes. 

Para além de manter o verde da vegetação, o projecto da arena lançado terá 
uma nova área para entretenimento/lazer, parque infantil, sala de conferên-
cias, sala VIP, dois campos de treino, um campo de jogos com capacidade 
para mais de 1000 pessoas com vista ao mar, balneários, casas de banho etc. 

O projecto foi oficialmente lançado pelo Inspector Nacional do Desporto, 
Sidonio Chavisse em representação do Secretário de Estado do Desporto, 
Gilberto Mendes, na presença do Governador da Província de Inhambane, 
Daniel Chapo, do Presidente do Município de Vilankulo, William Tuzine, 
Presidente da Federação Moçambicana de Futebol Feizal Sidat, Presidente 
do Fundo de Promoção Desportiva Amélia Chavane, entre outras personali-
dades.  Projecto do complexo que vai acolher os jogos do Campeonato 

Africano de Futebol de Praia em 2022
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Burlados e sufocados

Desapontados e aflitos, alguns 
comerciantes da cidade de 
Nampula contactaram o nosso 

jornal na semana finda, para desabafar 
sobre as constantes burlas de que têm sido 
vitimas por parte de malfeitores sem rosto, 
perante o silêncio aparentemente cúmplice 
de quem deveria colocar ponto final na 
roubalheira. 

O esquema é movido por desconhecidos 
e consiste no envio de mensagens ou 
chamadas de voz muitas vezes através 
das plataformas Mpesa e Emola, serviços 
de moeda electrónica da Vodacom e 
Movitel, respectivamente. Geralmente os 
SMS solicitam transferências ou outro 
tipo de pedidos, e estranhamente, alguns 
comerciantes caiem no golpe. 

O nigeriano Joseph Malungou, é um agente 
económico de 43 anos de idade, que vive 
em Moçambique desde 2002. Vendedor de 
roupa e calçados no mercado dos poetas 
vulgo “bombeiros” na cidade de Nampula, 
Malungou perfaz a lista dos lesados. “As 
burlas estão a nos sufocar. Eu perdi 50 
mil meticais. Reportei à polícia, mas não 
tive sucesso no caso. Estou a pedir as 
autoridades para reforçarem a fiscalização 
nessa área e nos ajudarem a identificar os 
bandidos e seus mandantes”, desabafou.

Por não perceberem sobre como e porque 
é que caiem nos artifícios dos meliantes, 
alguns agentes económicos aventam a 
possibilidade de os criminosos recorrerem à 
superstição para lograrem os seus intentos. 
“É uma situação estranha. Quando eu fui 
burlado estava consciente de que fazia uma 
transferência para o meu irmão que queria 
comprar produtos, mas o dinheiro entrou 
na conta de um gatuno”, referiu Malungou. 

À semelhança de Malungou, Daniel 
João de 40 anos, também comerciante 
do mercado dos bombeiros, não escapou 
das incursões dos bandidos. “Recebi uma 
mensagem a solicitar que transferisse 10 
mil meticais. Quando enviei, pensando 
que estava a pagar uma dívida que tinha 
com alguém, verifiquei que sumiram mais 
14 mil meticais da minha conta. É uma 
situação complicada e estou perplexo”, 
lamentou. 

Empresas sacodem o capote 
Os relatos sobre a falta de segurança e 
burlas aos cidadãos através dos serviços 
de moeda electrónica das operadoras 
de telefonia móvel, não são de hoje e 
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aparentemente não têm um fim à vista. 
Além dos agentes económicos do mercado 
dos poetas vulgo “bombeiros”, que falaram 
ao nosso jornal, Ngani ouviu comerciantes 
de mais quatro mercados de Nampula. As 
queixas são as mesmas e recorrentes. 

Na tentativa de buscar esclarecimentos 
sobre o assunto e sobre como é que os 
cidadãos podem se proteger contra os 
golpes, as empresas Movitel e Vodacom 
ao nível de Nampula, informaram que 
não estão autorizadas a falar à imprensa 
e nos recomendaram a enviar o pedido de 
informação através de uma carta, para que 
Maputo autorize a conversa sobre o assunto 
com o nosso jornal. 

Serviços de moeda electrónica no país
Em Moçambique os serviços de moeda 
electrónica foram introduzidos como um 
meio de expansão e inclusão financeira 
para a população sem acesso aos bancos e 
que vive em zonas rurais onde os serviços 
financeiros bancários são escassos. Um dos 
grandes ganhos com a sua chegada é que as 
pessoas passaram a diversificar os serviços 
financeiros no seu dia-a-dia. 

Os serviços de moeda electrónica são uma 
grande inovação, pois podem ser usados a 
partir do telemóvel e reduzem o tempo e os 
custos para aceder aos serviços financeiros, 
uma vez que os agentes se encontram 
próximos. Mas como não há bela sem 
senão, os serviços de moeda eletrónica têm 
sido manchados pela falta de segurança 
e por serem um dos recursos que os 
criminosos recorrem para promover burlas 

e outros males, como tem acontecido com 
os comerciantes de Nampula. Os serviços 
também têm sido vistos como ameaça à 
Segurança Nacional.

Por exemplo, na revista Cientifica 
Número 5 da Academia das Ciênciias 
Policiais (ACIPOL), de Maio de 2021, os 
pesquisadores Merino Alberto Boane e 
Francisco Inácio Alar, referem que com o 
advento desses serviços tornou-se fácil para 
os criminosos praticarem os seus actos, 
com destaque para branqueamento de 
capitais e financiamento ao terrorismo. 

Num artigo intitulado “Serviço Mpesa 
como Ameaça à Segurança Nacional: 
uma reflexão em torno de Branqueamento 
de Capitais a Favor do Terrorismo”, 
cujo objectivo é o de discutir e verificar 
os mecanismos de segurança do serviço 
Mpesa em particular, na perspectiva de 
garantias de controlo para que não se torne 
uma janela aberta para o branqueamento de 
capitais e o financiamento ao Terrorismo, 
os pesquisadores concluem que no caso 
particular desse serviço da Vodacom, 
“foi desenvolvido numa perspectiva 
ingénua, que se abre totalmente ao seu 
aproveitamento para o financiamento ao 
terrorismo, havendo evidências de que 
tem vindo a ser largamente usado para 
transações financeiras pelos insurgentes em 
Cabo Delgado”.

O Mpesa é o maior serviço de moeda 
electrónica no país, seguido pelo Emola 
da Movitel e mKesh da rede de telefonia 
móvel TMCEL.

“Estou a pedir as autoridades para reforçarem a fiscalização nessa área e nos ajudarem a 
identificar os bandidos e os seus mandantes”
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As autoridades de Nampula não têm 
números exactos sobre o fenómeno, 
mas a realidade mostra que as ruas 

da cidade são cada vez mais assaltadas por 
mendigos. Todos os dias quando amanhece, 
crianças, adultos e idosos, educam o seu 
orgulho e vão de porta em porta pelas lojas 
da urbe, onde estendem a mão e suplicam 
pelo pão nosso de cada dia.

Franzina e visivelmente debilitada pelo peso 
dos anos que carrega vivendo no limiar da 
pobreza, Adelina Francisco tem 61 anos 
de idade e é natural de Nampula. A idosa 
vive no bairro de Namicopo com quatro 
filhos, dois dos quais menores do sexo 
masculino e duas mulheres adultas, mães 
e separadas dos maridos. “Optei por pedir 
esmola porque não tenho como sobreviver”, 
conta. “Antes do meu marido morrer 
sobrevivíamos do que colhíamos na nossa 
machamba. Quando ele perdeu a vida os 
familiares ficaram com as machambas 
e não tive como voltar a produzir”, 
acrescenta. 

Vivendo numa situação similar, está Amina 
Muazimia, natural da Ilha de Moçambique. 
Muazimia tem 60 anos e vive de esmola 
porque é a única forma que encontrou para 
fintar a fome. “Eu estou aqui para pedir 
comida porque não tenho o que comer nem 
vestir” justificou. 

Avelino Januário é um deficiente de 51 
anos de idade e tem quatro filhos, dois 
dos quais vivem com o irmão, porque ele 
não condições para os criar. Ao contrário 
das duas mulheres que pedem esmola 
todos os dias, Januário só vai às ruas nas 
sextas-feiras. Ele faz-se acompanhar pela 
esposa e duas filhas menores. “Eu vivo 
de esmola porque sou deficiente e tenho 
dificuldades para trabalhar. É pedindo que 
consigo alguma coisa para sobreviver” disse 
Avelino.

O problema não são os mendigos

Para entender o fenómeno e as razões que 
levam milhares de pessoas a optarem pela 
mendicidade como modo de vida, Ngani 
ouviu o sociólogo Dicson Guilherme. O 
estudioso entende que a situação é causada 
por três principais factores que são a 
pobreza, a cultura e a questão individual de 
cada um. A pobreza, segundo Guilherme, 
tem a ver com o facto de a pessoa não 
ter o que comer e nem vestir, passando a 
depender da ajuda de terceiros e esse é o 
factor principal. A cultura refere-se ao facto 
de as pessoas, principalmente do litoral, 

usando uma certa religião, transformarem 
a questão da mendicidade como algo 
normal e que à luz dessa mesma religião, 
os mais abastados têm a obrigação moral 
de ajudar aos que menos tem. 

“Como último factor, acho que é a questão 
individual de cada um, caracterizada 
por aspectos como a preguiça e a 
falta de iniciativa própria em busca de 
oportunidades de sobrevivência mais 
condignas. Muitas pessoas preferem 
optar pela via mais fácil, que é a esmola”, 
apontou Guilherme. 

Mais adiante, o sociólogo defendeu 
também que o problema não são os 
mendigos, porque na sua opinião, a 
mendicidade não tem a ver com a cultura 
dos moçambicanos, daí que a proliferação 
de pedintes pelas ruas não pode ser 
imputada a eles. Deve pelo contrário, ser 
atribuída às pessoas ou agentes económicos 
dos países do médio oriente. Esses é que 
fomentam o fenómeno alegadamente 

porque na sua tradição ajudar ao próximo 
traz mais sorte para os seus negócios.  

“Eu acho que o governo deveria tomar 
medidas para este tipo de prática. As 
pessoas carentes deveriam ser assistidas 
em lugares próprios e não nas ruas e 
lojas da cidade” disse Guilherme, tendo 
depois citado o bom exemplo de algumas 
organizações que quando pretendem 
ajudar as populações necessitadas, juntam 
as pessoas num lugar e fornecem o apoio. 

Sem apresentar os dados oficiais sobre a 
situação da mendicidade na província, a 
Directora Provincial do Género Criança e 
Ação Social, Albertina Ussene, corrobora 
com a opinião do sociólogo Guilherme 
na questão sobre os cidadãos do médio 
oriente que fomentam a mendicidade.

 “Essa atitude não só não ajuda o 
Governo na luta contra o problema, mas 
também mata o espirito de trabalho e cria 
ócio nas pessoas”, referiu. 

O drama da mendicidade 
ANTÓNIO CINTURA

Crianças, adultos e idosos de porta em porta nas lojas da cidade de Nampula, lutando 
pela sobrevivência



DESTAQUE: O drama da mendicidade

Albertina Ussene informou que para 
acabar com a situação, o sector que dirige 
constituiu um Centro Aberto no Posto 
Administrativo de Natikiri, onde todos 
poderiam se juntar e dali receberem ajuda 
de quem quer que fosse. “Depois de 
abrirmos aquele Centro, falamos com os 
agentes económicos para trazerem a ajuda 
até nós. Alertamos que se não confiassem 
nos nossos técnicos poderiam levar a 
oferta pessoalmente”, explicou.  

No princípio, segundo a diretora, tudo 
parecia dar certo, mas depois de receber 
o apoio no centro, muita gente retornava 
à cidade onde ainda havia empresários 
que continuavam a ajudar. O Governo 
conversou com esses agentes e eles 
disseram que tem mais sorte quando 
oferecem esmola nas portas das suas lojas.

Pedir esmola continua a compensar mais 
do que o subsidio do Estado

No distrito de Nampula, mais de 2000 
idosos beneficiam do Subsídio de Apoio 
à Velhice. Para ter acesso ao dinheiro, a 
idade inicial para os homens é de 60 anos, 
e para as mulheres é de 55. O valor pago 
pelo Estado parte de 350 a 1500 meticais 
por mês, dependendo do número do 
agregado familiar de cada idoso.

IMAGEM DA SEMANA                                                                                  POR: CELESTINO JOANGUETE

Escola Primária da localidade de Namanha 2, posto administrativo de Lúrio, distrito de Cuamba, província de 
Niassa

Para muitos, o dinheiro é muito pouco e 
difícil de suprir necessidades primárias 
como a alimentação por exemplo, 
sobretudo com subida constante do custo 
de vida, daí que pedir esmola continua 
a compensar mais do que o subsidio do 
Estado. 

“Eu fui inscrita e recebo 350, mas veja 
que actualmente a farinha de milho de 10 

quilogramas custa 300 meticais. O 
que é que eu vou comprar com os 
50 meticais que restam? Nem caril 
para um mês consigo com esse valor. 
Venho aqui pedir esmola todas sextas-
feiras para ver se consigo sobreviver”, 
disse Amina Cebola, de 58 anos e que 
vive sozinha no bairro de Mutauanha 
em Nampula. 

“O problema não são os mendigos”, sociólogo Dicson Guilherme
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