
                      reto & Branco
• Maputo, 16 de Março de 2023            • Ano VII,  Edição Nº 614            • E-mail: jornalopovo1@gmail.com    

 • Preço: 39,00 Mt             • Conta Móvel ou M-Pesa: 84 578 473 1                 • Registo 03/Gabinfo-dec/2016

• Assinaturas mensais: Individual-300,00 Mt | Institucional -2,500,00 Mt | Embaixada e ONG´s -3,500,00 Mt

Anuncie 
AquiP

Enterro de Azagaia: A “celebração" de um herói

No seu regresso: "Freddy" causou 
mais de 20 mortes 
A segunda passagem do ciclone Freddy por Mo-

çambique, desde sexta-feira, provocou 21 mortos na 

província da Zambézia, segundo um novo balanço 

preliminar, de última terça-feira, apresentado pelo 

Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD).

ONU oferece ambulâncias a distritos 
afectados pelo Terrorismo 

Governo não quer parar "ataques" 
sul-fricanos a viaturas moçambica-
nas
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Enterro de Azagaia: A “celebração" de um herói

Milhares de pessoas, 

de todos subextrac-

tos sociais e etá-

rios, dentre artistas, académicos, 

funcionários públicos, profissio-

nais liberais, trabalhadores infor-

mais, cidadãos comuns, incluindo 

políticos, segmento que era alvo 

das suas músicas de intervenção 

social e cívicas, jovens, crianças, 

adultos e até idosos, foram às ruas 

de Maputo, nesta  terça-feira, para 

o último adeus ao músico rapper, 

Edson da Luz, ou simplesmen-

te, Azagaia, o "rapeer do povo ".

Uma multidão humana saiu, nesta 

terça-feira (14), às ruas em Mapu-

to para acompanhar a cerimónia e 

o cortejo fúnebre do músico Aza-

gaia, cujo epicentro foi o paços 

do Conselho Municipal de Mapu-

to, que acolheu o velório que du-

rou horas e contou com inúmeras 

intervenções, perante um mar de 

gente que preenchia toda a redon-

deza da Praça da Independência.

Azagaia, nome artístico de Ed-

son da Luz, morreu na quin-

ta-feira, aos 38 anos, em sua 

casa, após uma crise de epilep-

sia, segundo fontes familiares.

O funeral foi antecedido por um 

velório nos Paços do Conselho 

Municipal da Cidade de Maputo, 

onde milhares de pessoas, prin-

cipalmente jovens, juntaram-se, 

a partir das 06 horas à porta do 

edifício, localizado na Praça da 

Independência, para enaltecer o 

legado deste rapper, cujas mensa-

gens transpuseram fronteiras, pelo 

que sua morte foi sentida e mani-

festa em várias partes do mundo, 

com realce para os países lusófo-

nos, onde tem uma legião de fãs. 

Após o velório, tendo como fun-

do, na parte exterior do edifício 

municipal, os "coros" das músicas 

mais marcantes do artista, basi-

camente, de cariz de Intervenção 

social e política, os restos mor-
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tais foram levados ao cemitério 

de Michafutene, na província de 

Maputo, sempre aplaudido por 

milhares de pessoas que se posi-

cionaram em vários pontos das 

artérias da cidade e província de 

Maputo, para prestar a última ho-

menagem ao "'rapper' do povo".

Um dos seus colegas de "pro-

fissão", o rapper "Duas Ca-

ras", enalteceu o finado:

"É uma grande perda, não só 

para o hip-hop moçambicano, 

mas também para a lusofonia".

Em nome da sociedade civil mo-

çambicana, o activista social e 

director do Centro para a Demo-

cracia e Desenvolvimento(CDD) 

e da plataforma Forúm de Moni-

toria do Orçamento(FMO), Adria-

no Nuvunga, numa intervenção 

profunda e exaltante, deixou ficar 

que "Azagaia foi um observador 

atento à realidade social e isso ins-

pirou o seu caráter interventivo e 

combativo perante tudo aquilo 

que apoquenta a sociedade", lem-

brou este activista, também po-

litólogo e docente universitário.

Mesmo com a ausência flagrante de 

representantes do partido governa-

mental, visto os da oposição terem 

se feito representar e com mensa-

gens fúnebres, a ministra da Cultu-

ra e Turismo, que também é artista 

não teve como não se fazer presente.

A ministra Eldevina Materu-

la, no seu discurso no Conselho 

Municipal de Maputo, referiu:

"O que Azagaia deixa como le-

gado é a preservação das artes 

e cultura como factores de coe-

são social, respeitando a nossa 

diversidade cultural e criativa". 

Várias intervenções tiveram lu-

gar, com destaque também para a 

classe dos músicos e de familiares 

e o Don Dinis Sengulane, o Arce-

bispo Emérito da Diocese dos Li-

bombos e quem dirigiu o velório.

A caravana que levou o corpo do 

músico tinha definido um trajec-

to que passava pelo Ministério da 

Defesa e pela residência oficial do 

chefe de Estado, na Avenida Ju-

lius Nyerere, mas um contingente 

policial fortemente armado e com 

veículos blindados impediu o per-

curso, obrigando o cortejo a usar 

uma outra via. Num das imagens 

video reportada, a viúva do fina-

do, teve que descer a viatura que a 

conduzia para apelar à compreen-

são das autoridades, mas em vão. 

Mesmo assim, no percurso alter-

nativo, entre as avenidas 25 de 

Setembro e de Moçambique, Aza-

gaia foi acompanhado sempre por 

uma multidão, o mesmo povo pelo 

qual tanto lutou durante os cerca 

de 20 anos da sua carreira artís-

tica de Intervenção social, tendo 

como principal foco crítico o go-

verno do dia, tido como responsá-

vel pela pobreza e injustiça a que 

está votado o povo moçambicano. 

Entoando as músicas mais popula-

res de Azagaia, entre 'Povo no po-

der', 'Cães de Raça', ou 'Mentiras da 

Verdade', a multidão foi crescendo 

com a saída da caravana do centro 

da cidade em direção aos bairros 

periféricos de Maputo, onde so-

bretudo comerciantes informais 

e estudantes esperavam para ho-

menagear o "mano Azagaia".

A imprensa esteve em massa na 

cobertura desta cerimónia fú-

nebre e captou e difundiu vá-

rias mensagens e testemunhos.
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"É um artista que muito fez pelo 

país", disse Onésio Agostinho, um 

fã que acompanhou a cerimónia.

"Não estamos tristes, temos alguma 

esperança no tanto legado que ele 

deixou para nós. Temos esperança 

que as coisas vão mudar", frisou à 

Lusa Donalda Cumbe, uma jovem 

fã de Azagaia no meio da caravana.

"Mano Azagaia", como foi cari-

nhosamente apelidado, ficou céle-

bre pela crítica aberta à governação 

e por dar voz aos problemas da po-

pulação, de tal forma que em 2008 

chegou a ser intimado pela Procu-

radoria-Geral da República (PGR).

As suas músicas não passavam 

na rádio e televisão públicas e os 

deputados da Frelimo, partido 

no poder desde a independência, 

apontavam-no como intérprete da 

oposição e nenhum foi visto, dos 

mais de 150 que no parlamen-

to vangloriam-se de representar 

o povo moçambicano, o mes-

mo que esteve nas ruas ou con-

centrado nos painéis televisivos 

para acompanhar e dar a devida 

vénia a este seu porta-voz mor.

O artista tem estado a ser home-

nageado em vários pontos do país 

e pelo mundo fora. A nível nacio-

nal e particularmente em Maputo, 

está agendada, para o próximo 

dia 18, uma marcha pacífica pelo 

centro da capital para celebrar 

a obra daquele que era conhe-

cido como o "'rapper' do povo".

Para perceber a grandeza e he-

roicidade do Azagaia, houve 

quem pedisse uma "estátua" para 

aquele que é considerado o "'ra-

pper' do povo em Moçambique".

"Todo herói merece uma estátua 

[...] nós somos o povo que ele 

queria no poder e, por isso, que-

remos uma estátua do Azagaia 

numa avenida de Moçambique", 

disse Mike Sérgio, um dos fãs do 

'rapper' que acompanhou o corte-

jo fúnebre de Azagaia da Praça da 

Independência até ao cemitério de 

Muchafutene, a 25 quilómetros do 

centro da cidade, citado pela Lusa.

ONU oferece ambulâncias a distritos afectados pelo Terrorismo 

O Escritório das Na-

ções Unidas de Ser-

viços para Projectos 

(UNOPS), com o apoio do Ban-

co Mundial, disponibilizou 10 

ambulâncias para distritos afec-

tados pelo terrorismo em Cabo 

Delgado, segundo fonte oficial.

"Éuma grande ajuda para a nossa 

população, sobretudo a que está 
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No seu regresso: "Freddy" causou mais de 20 mortes 

nas aldeias longínquas" e vai poder 

ajudar a retirar "doentes distantes 

dos centros de saúde e mesmo nas 

aldeias", disse à comunicação so-

cial em Pemba Sérgio Domingos 

Cipriano, administrador distrital 

de Mocímboa da Praia, um dos 

distritos abrangidos pelo apoio.

As 10 ambulâncias foram en-

tregues ao Secretariado do Es-

tado na província de Cabo Del-

gado pela Niroshine Nayagam, 

a chefe do UNOPS em Pemba.

Além de Mocímboa da Praia, as 

ambulâncias vão ser alocadas para 

Meluco, Mueda, Metuge, Chiúre, 

Macomia, Ancuabe, Mecúfi, Mui-

dumbe e Pemba (a capital provincial).

"Logicamente vai aumentar a 

abrangência no que diz respeito aos 

cuidados de saúde", disse à comu-

nicação social Saide Chabane, ad-

ministrador distrital de Muidumbe.

A segunda passagem do 

ciclone Freddy por 

Moçambique, desde 

sexta-feira, provocou 21 mortos 

na província da Zambézia, se-

gundo um novo balanço prelimi-

nar, de última terça-feira, apre-

sentado pelo Instituto Nacional 

de Gestão de Desastres (INGD).

Os números poderão subir à me-

dida que decorre o levantamen-

to dos prejuízos, assinalou-se.

Zambézia, foi a província mais 

afectada em Moçambique, con-

tabilizando-se desde sexta-feira 

13.442 famílias afectadas, o cor-

respondente a cerca de 65.500 

pessoas, além de milhares de ca-

sas autoconstruídas danificadas 

ou completamente destruídas.

Segundo as autoridades, a priori-

dade passa agora por acudir aos 

sobreviventes, muitos dos quais 

se têm queixado de falta de água, 

comida e de condições de higiene 

nos centros de acolhimento, que 

são poucos para tantas famílias.

Desde a primeira passagem do ci-

clone, há 20 dias, foram abertos 

65 centros de acolhimento, muitos 

em escolas, que acolhem 41.300 

pessoas em diferentes pontos do 

país, segundo dados do INGD.
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No mesmo período, 49 mil hec-

tares de culturas agrícolas foram 

destruídas, muitas das quais eram 

a principal fonte de alimenta-

ção das famílias - a par da comi-

da armazenada nas casas e que se 

perdeu -, temendo-se um agrava-

mento da insegurança alimentar.

Só na primeira passagem da 

tempestade, a 24 de feverei-

ro, já tinham sido contabiliza-

dos 10 mortes em Moçambique.

No regresso ao continente, o ci-

clone foi especialmente impie-

doso com o Maláwi, onde já 

morreram quase 200 pessoas de-

vido à chuva forte e deslizamen-

tos de terras na zona sul do país.

Governo não quer parar "ataques" sul-fricanos a viaturas moçambicanas

Os transportadores inter-

nacionais de passagei-

ros, moçambicanos, 

acusam os governos de  Moçam-

bique e da África do Sul de nada 

fazerem para acabar com a onda de 

destruição de veículos nacionais na 

África do Sul. Realçando que o Go-

verno, se quisesse, como primeira 

medida podia-se introduzir escol-

ta policial de acompanhamento.

Quase dois meses depois do pri-

meiro episódio de vandalização 

de viaturas com matrícula moçam-

bicana, na África do Sul, a 7ª Co-

missão, a Comissão das Relações 

Internacionais, Cooperação e Co-

munidades da Assembleia da Re-

pública, chamou os transportadores 

internacionais de passageiros para 

auscultá-los em torno dos ataques a 

viaturas com matrícula moçambi-

cana na República da África do Sul.

Do encontro que durou cerca 

de uma hora, a Comissão dos 

transportadores saiu com a con-

vicção de que a situação de in-

segurança vai acabar em breve.

“Nós já falamos com o Ministério 

dos Transportes e Comunicações, 
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já tivemos a resposta. O Ministé-

rio dos Transportes já encaminhou 

o caso ao Ministério do Interior. 

Esta Casa aqui é a Casa do Povo, 

é a Casa das Leis, onde as Leis são 

feitas. Estes ministérios são obri-

gados a cumprir o que esta Casa 

diz. É essa convicção que tenho 

de que as coisas vão melhorar”, 

partilhou Frederico Ambrósio, 

representante da Comissão dos 

Transportadores Internacionais 

de passageiros do sul do Save.

Os transportadores consideram, na 

ocasião, que as propostas até aqui 

apresentadas pelo Governo para 

acabar com a insegurança na rota 

Maputo–Durban são insuficientes.

Os transportadores dizem 

que, para já, a solução pas-

sa por escoltar as viaturas.

“Se os Governos realmente quises-

sem agir de boa vontade já teriam 

resolvido isto. Estarem um ou dois 

polícias a civil, na viatura, ou se não 

querem isso, ir atrás dessa viatura, 

quando mandada parar, os polícias 

saem e prendem os criminosos”.

Por sua vez, a Assembleia da Repú-

blica, através da Comissão das Re-

lações Internacionais, Cooperação 

e Comunidades, garantiu que vai 

propor recomendações ao Governo.

“Iremos encaminhar a quem de 

direito as propostas de soluções. 

Por exemplo, de curto prazo se-

ria assegurar a segurança rodo-

viária na rota Maputo–Durban, a 

médio e longo prazo seria inves-

tigação, responsabilização e res-

sarcimento dos bens perdidos”, 

disse Catarina António, presiden-

te da 7ª Comissão do Parlamento.

Os transportadores dizem não co-

nhecer as razões para a vandaliza-

ção de viaturas na África do Sul. O 

que se sabe, para já, é que os ope-

radores somam mais de 20 milhões 

de meticais em prejuízos, decorren-

tes da queima de quatro autocarros.

Segundo os transportadores, totali-

zam-se 15 viaturas com matrícula 

moçambicana queimadas na África 

do sul, sendo quatro de transporte 

de passageiros e 10 de particulares.

O primeiro caso foi registado no dia 

24 de Janeiro e o caso mais recen-

te aconteceu na semana passada, 

quando um motorista moçambica-

no que transportava mercadoria na 

rota Durban–Maputo foi intercep-

tado, no território sul-africano, por 

três indivíduos que o obrigaram 

a abandonar a viatura. De segui-

da, atearam fogo sobre o veículo.
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