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DESTAQUES

Filipe Nyusi aposta num caminho diferente do que vinha seguindo na abordagem do seu 
Executivo a instabilidade militar em Cabo Delgado, que teve seu início em Outubro de 
2017.
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Assinaturas

Depois da sonolência

Finalmente, Nyusi entra na jogada
O Governo vinha lidando com o terrorismo como se de um assunto de Polícia se 
tratasse

Na ocasião, o as-
sunto foi tratado 
como se caso de 
Polícia fosse, 
tendo sido aviado 

para o terreno forças paramili-
tares, dentre Polícia e serviços 
de informação. Até os dias cor-
rentes quem dá a cara pelo que 
acontece em Cabo Delgado tem 
sido o Ministério do Interior e o 
Comando Geral da Polícia. Mas 
aos poucos vai-se vendo uma e 
outra cara das FADM a tomar 
algum protagonismo no chama-

do TON – Teatro Operacional 
Norte. Nos últimos dias, Nyusi 
mexeu com as pedras na estru-
tura do Estado Maior General, 
exonerado a respectiva chefia 
e colocando uma nova equi-
pa que certamente tem a mis-
são de dirigir a guerra contra 
o terror até a normalização da 
situação naquela zona do país.

O Presidente da República 
nomeou, através de Despacho 
Presidencial, Eugénio Ussene 
Mussa para ocupar o cargo de 
Chefe do Estado Maior General 

das Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique (FADM).

Por uma questão de ine-
rência do novo cargo, no mes-
mo despacho, Eugénio Ussene 
Mussa foi promovido ao posto 
de General do Exército. Mussa 
substitui Lázaro Menete do car-
go que vinha apresentando uma 
imagem apagada quanto ao 
protagonismo das forças arma-
das no combate aos terroristas.

Na mesma ocasião, o Che-
fe do Estado nomeou ainda 
Bertolino Jeremias Capitine 

para o cargo de Vice-Chefe 
do Estado Maior General das 
FADM. Igualmente por ine-
rência das novas funções, este 
também foi ainda promovido 
à patente de Tenente-General. 
Capitine substitui desta forma 
a Raul Luís Dique, ambos an-
tigos guerrilheiros da Renamo.

Antes da sua nomeação, o 
general Mussa desempenha-
va o cargo de Comandante do 
Serviço Cívico de Moçambi-
que e nos últimos tempos era 
quem comandava o TON (Tea-
tro Operacional Norte) onde 
se desenrola a luta contra os 
terroristas em Cabo Delgado.

De referir que Eugénio 
Mussa, um especialista em in-
fantaria, tem como seu grande 
desafio coordenar uma força 
operando por ar, mar e terra 
com o objectivo de comba-
ter os ataques armados per-
petrados pela Junta Militar 
da Renamo no Centro e pelos 
terroristas em Cabo Delgado.

Desde 2017, altura em que 
tiveram início os ataques ter-
roristas em Cabo Delgado 
quem tem estado destacado 
com muito protagonismo nas 
operações é a Polícia, o que 
encontra justificação no facto 
de inicialmente as autoridades 
terem lidado com a matéria do 
terrorismo em curso como se 
de puro banditismo se tratasse 

e só mais tarde é que se apurou 
tratar-se de terrorismo interna-
cional liderado pelo autopro-
clamado Estado Islâmico que 
dirige muitas células em muitas 
partes de mundo, reivindicando 
a criação de um Estado gover-
nado de acordo com o Islão.

A ausência de protagonismo 
das FADM em Cabo Delgado 
já era questionada por diversos 
sectores da sociedade que têm 
sido confrontados com o des-
taque que o ministro do inte-
rior e o respectivo comandante 
geral têm tido na condução da 
batalha no terreno, enquanto 
isso, os militares mantém-se 
firmes nas casernas.(Redacção)

General Eugénio Ussene Mussa
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Os dados vêm contidos na actualização recente do administrador de Chimoio, Daniel 
Marques Andicene, que convocou a imprensa para anunciar os danos causados pelas 
chuvas que continuam a cair sem dar tréguas naquela divisão administrativa.

Contacte –nos atraves de: jornalpontoporporto@gmail.com ou 
Telefones: (21) 092 270| (+258) 82/87 4576070| 842698181
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Daniel Andicene 
explicou que as 
mortes resul-
taram, na sua 
maioria, do desa-

bamento de residências, descar-
gas atmosféricas e afogamentos.

Explicou ainda que por conta 
do desabamento das residências 
muitas famílias encontram-se 
acomodadas em tendas e nas 
escolas onde são assistidas em 
mantimentos pelo Instituto Na-
cional de Gestão e Redução de 
Risco de Desastres (INGD).

“Das onze pessoas que 
perderam a vida, duas foram 
arrastadas pelas águas quan-
do tentavam atravessar o rio 
Nhamatsane ao regressar da 
machamba. Enquanto isso, ou-
tros três óbitos ocorreram em 
consequência do desabamento 
de suas casas e outras duas por 
descargas atmosféricas”, disse.

Face a continuação de ocor-
rência das chuvas, o chefe do 
executivo do distrito de Chimoio 

assegurou estarem a ser cria-
dos mais centros para acolher 
a população vulnerável cujas 
residências não oferecem as mí-
nimas condições de segurança.

“Como apelo à população 
residente no nosso distrito de 
Chimoio, dizer que deixem de 
viver nessas casas precárias, por 
que as chuvas continuam cain-
do com intensidade, e a qual-
quer momento poderão desabar 

criando luto nas suas famílias. 
Vão as escolas mais próximas 
onde, em parceria com o INGC, 
estamos a montar tendas e por-
que as aulas não estão a de-
correr com regularidade em 
muitas escolas aproveitámos 
fazer o uso de algumas salas 
para albergar os nossos mu-
nícipes”, salientou Andicene.

Numa outra abordagem, o 
timoneiro do distrito autárquico 

de Chimoio referiu-se aos pre-
juízos provocados pelo excesso 
de precipitação na região des-
de finais de Dezembro último.

O dirigente disse que mais 
de 70 associações agrícolas 
somam avultados prejuízos na 
sequência de centenas de hec-
tares de culturas diversas te-
rem sido inundados. “No total 
são 76 associações que viram 
as suas culturas inundadas, o 

que significa que estamos na 
eminência de termos fome no 
nosso distrito de Chimoio, vis-
to que essas associações são as 
que garantem a segurança ali-
mentar aqui no nosso distrito. 
São associações que abastecem 
os nossos mercados”, frisou a 
fonte que temos vindo a citar, 
sublinhando que para minimi-
zar a situação o executivo local 
já iniciou os contactos com os 
parceiros com vista à alocação 
de sementes aos camponeses, 
para enfrentarem a segunda épo-
ca agrícola. “Distribuímos cinco 
toneladas de sementes aos nos-
sos associados para fazerem o 
aproveitamento da chuva e pro-
duzirem culturas típicas desta 
época, como o milho, a batata, 
o feijão entre outras culturas.

De referir que para a campa-
nha agrária 2020/21 o distrito de 
Chimoio tinha como meta pro-
duzir mais de 84 mil toneladas 
de culturas diversas, com enfo-
que para o milho e hortícolas, 
que são tidas como culturas prio-
ritárias pelas associações cam-
ponesas que exploram a cintura 
verde da urbe para a prática das 
suas actividades agrícolas.(x)

Chuvas matam e desalojam 
famílias em Chimoio
Pelo menos onze pessoas perderam a vida em consequência das chuvas intermitentes que, nas 
últimas três semanas, se abatem sobre o distrito municipal de Chimoio em Manica.

Benedito António 
em Chimoio
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Moçambique à lupa da Amnistia Internacional

Situação dos direitos 
humanos piorou

Em 2020, situação dos direitos humanos em Moçambique deteriorou-se, em grande par-
te devido ao conflito em curso no Norte do país. A situação humanitária na província de 
Cabo Delgado agravou-se devido à insegurança e à violência, deixando mais de 250 mil 
pessoas desalojadas, reporta o relatório anual da Amnistia Internacional referente a ano 
passado. 

Conforme aquela 
organização in-
ternacional de 
defesa dos di-
reitos humanos, 

“um grupo islamista armado, 
conhecido localmente como 
Al-Sunnawa Jama’a, conti-
nuou a atacar aldeias, assassi-
nando civis, raptando mulhe-
res e crianças e incendiando 
e destruindo propriedades”. 

Enquanto isso, “as forças 
de segurança do Estado foram 
implicadas em abusos graves, 
incluindo prisões arbitrárias, 
raptos, torturas, uso de força 
excessiva contra civis desar-
mados, intimidações e exe-
cuções extrajudiciais”, lê-se. 

“No Centro de Moçam-
bique, homens armados que 
se acredita fazerem parte de 
mais uma campanha insur-
gente de militantes dissiden-
tes do partido da oposição, a 
Renamo, atacaram veículos 
privados e públicos, matan-
do dezenas de pessoas em 
Agosto e Setembro de 2020”.

Crise humanitária

De acordo com AI, a situa-
ção humanitária na província 
nortenha de Cabo Delgado 
continuou a deteriorar-se de-
vido à insegurança e à violên-
cia causadas pelos combates 
entre as forças de segurança 
do Estado e um grupo isla-
mista armado conhecido lo-
calmente como Al-Shabab e  
Al-SunnawaJama’a (ASWJ). 
Em Setembro de 2020, as 

Nações Unidas estimavam 
que mais de 250 mil pessoas 
tinham sido deslocadas, for-
çando as autoridades a criar 
campos para deslocados in-
ternos por toda a província.

Em Setembro, o Programa 
Alimentar Mundial da ONU 
alertou para o facto de deze-
nas de milhares de pessoas 
terem sido privadas de ajuda 
humanitária no Norte de Mo-
çambique, à medida que os 
combates se intensificavam. 
O acesso humanitário a Cabo 
Delgado diminuiu em Junho, 
depois de o Comité Interna-
cional da Cruz Vermelha e dos 
Médicos Sem Fronteiras terem 
suspenso as operações nos dis-
tritos de Macomia, Mocímboa 
da Praia e Quissanga devido à 
situação de insegurança. Em 
Setembro, a ONU  estimou que 
cerca de um milhão de pessoas 
em necessidade crítica ficaram 
isoladas devido à violência.

Actuação das FDS
As forças de segurança do 

Estado foram implicadas em 
graves violações dos direitos 
humanos durante as operações 
de contra-terrorismo no Norte 
da província rica em gás, in-
cluindo detenções arbitrárias, 
raptos, tortura de detidos, força 
excessiva contra civis desar-
mados, intimidação e execu-
ções extrajudiciais. O Governo 
não tomou qualquer medida 
pública para investigar estes 
abusos ou punir os envolvidos.

Em Maio, o bispo católico 
de Pemba, Luiz Lisboa, alertou 

que as forças de segu-
rança estavam a usar força 
excessiva contra as pessoas 
deslocadas que procuravam 
refúgio na cidade de Pemba, 
depois de suas aldeias terem 
sido atacadas pelo ASWJ. 

Em Abril, 17 grupos da so-
ciedade civil escreveram uma 

carta ao presidente moçambi-
cano, manifestando preocu-
pação com a deterioração da 
situação dos direitos humanos 
na província de Cabo Delgado.

Em Setembro, surgiram 
vídeos e imagens que mostra-
vam actos de tortura e outros 
maus-tratos a prisioneiros 
cometidos por soldados mo-
çambicanos em Cabo Del-
gado. Também em Setembro 
foi divulgado um vídeo que 
mostrava homens de unifor-
me do exército a executar su-
mariamente uma mulher nua 
perto de Mocímboa da Praia 
a quem chamavam “Shabab”. 
As Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM) di-
vulgaram um comunicado no 
qual se referem ao conteúdo 
do vídeo como sendo “cho-
cante e horrível”. No entanto, 
pouco tempo depois, o Minis-
tro da Defesa moçambicano, 
Jaime Neto, disse que o vídeo 
foi criado por extremistas isla-
mistas para manchar a reputa-
ção do exército moçambicano.

Actuação dos terroristas
Os ataques do ASWJ con-

tinuaram na província de 
Cabo Delgado. O grupo está 
implicado na morte de civis, 
em ataques a transportes pú-
blicos e privados e no incên-
dio e destruição de edifícios, 
incluindo casas, escolas e 
hospitais. Em Janeiro, o gru-
po incendiou uma escola de 
formação de professores ge-
rida por uma instituição local 
de beneficência social e um 
instituto de agricultura em Bi-
libiza, distrito de Quissanga. 
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Em Abril, o grupo terá as-

sassinado pelo menos 52 ci-
vis no distrito de Muidumbe, 
após estes se terem recusado 
a juntar-se ao grupo. Os rebel-
des do ASWJ também foram 
acusados de raptar mulheres. 
Em Maio, duas raparigas que 
disseram ter fugido de um 
campo controlado pelo ASWJ 
contaram à Polícia que os seus 
raptores as obrigavam a dormir 
nuas para impedir tentativas de 
fuga. No início de Fevereiro, a 
imprensa local noticiou que o 
ASWJ raptou duas mulheres 
durante um ataque a uma al-
deia no distrito de Muidumbe. 
Em Julho, os rebeldes islamis-
tas atacaram um veículo de 
uma empresa privada de gás 
em Mocímboa da Praia, ma-
tando oito trabalhadores. Em 
Agosto, capturaram o porto 
estratégico em Mocímboa da 
Praia. Os moradores descreve-
ram o pânico sentido quando os 
rebeldes incendiaram casas e 
forçaram as pessoas a abando-
nar a aldeia, que fugiram para 
o mato em busca de refúgio.

Junta Militar da Renamo
Continuaram os ataques 

contra veículos particulares e 
públicos que se deslocam nas 
províncias de Manica e Sofala, 
perto da Gorongosa, no Cen-
tro de Moçambique, levados a 
cabo por homens armados que 
se acredita fazerem parte do 
grupo dissidente de guerrilhei-
ros da Renamo que rejeitam 
o acordo de paz de Agosto de 
2019. O líder do grupo, Ma-
riano Nyongo, assumiu a res-
ponsabilidade por alguns dos 
ataques, alegando tratar-se de 
uma retaliação pelo que cha-
mou de “excessos” perpetra-

dos pelas forças de segurança 
do Estado nas zonas rurais. A 
imprensa local noticiou que 
os ataques armados mataram, 
pelo menos, 24 pessoas desde 
Agosto de 2019. Em Julho, os 
residentes do distrito de Gon-
dola, que procuraram refúgio 
em campos criados pelas auto-
ridades locais na província de 
Manica, acusaram os homens 
armados de incendiar, destruir 
e saquear as suas propriedades.

Ataques contra jornalistas
Os jornalistas continuaram 

a ser assediados, intimidados 
e detidos arbitrariamente pelas 
forças de segurança do Estado, 
sem que as autoridades tenham 
investigado estes abusos contra 
a liberdade de imprensa com 
seriedade. Em Abril, Ibrahimo 
Mbaruco, jornalista da Rádio 
Comunitária da Palma, na pro-
víncia de Cabo Delgado, desa-
pareceu quando voltava para 
casa, vindo do trabalho, depois 
de ter enviado uma mensagem 
a um colega a dizer que estava 
a ser assediado por soldados.

Também em Abril, agentes 
da polícia detiveram Hizidine 
Acha, jornalista do SOICO, 
o maior grupo privado mo-

çambicano de comunicação 
social, durante duas horas e 
obrigaram-no a apagar foto-
grafias que tinha no telemóvel 
e máquina fotográfica. As ima-
gens mostravam os agentes a 
agredir pessoas. Em Julho, um 
tribunal de Maputo condenou 
Omardine Omar, repórter do 
site de notícias privado Carta 
de Moçambique, acusado de 
desobediência civil, depois 
de ter sido detido enquanto 
investigava uma queixa de 
assédio policial e extorsão de 
vendedores ambulantes. Em 
Agosto, indivíduos não identi-

ficados invadiram o escritório 
do jornal independente Canal 
de Moçambique e incendia-
ram a redacção. Em Setembro, 
Luciano da Conceição, corres-
pondente do Deutsche Welle 
na província de Inhambane, foi 
raptado por indivíduos desco-
nhecidos que o espancaram e 
depois abandonaram-no, gra-
vemente ferido numa praia 
local. Em Setembro, também 
Leonardo Gimo, jornalista de 

uma estação de televisão local 
na cidade de Nampula, foi ata-
cado por três homens que lhe 
apreenderam o equipamento.

Pessoas portadoras de 
deficiência

Há poucos dados oficiais 
sobre o número exacto de 
pessoas com albinismo em 
Moçambique, mas as organi-
zações da sociedade civil esti-
mam que existam entre 20 mil 
e 30 mil pessoas com albinis-
mo no país. A discriminação 
e a violência contra pessoas 
com albinismo continuaram. 

Em Moçambique e em paí-
ses vizinhos, como o Malawi, 
as pessoas com albinismo 
têm sido caçadas por conta 
dos seus membros, que são 
usados para fins de bruxaria.

As pessoas com condições 
de saúde mental reais ou per-
cepcionadas correm o risco 
constante de serem acorrenta-
das ou trancadas em espaços 
confinados, em casas ou em 
centros de cura tradicionais ou 
religiosos, onde recebem fre-
quentemente tratamento invo-
luntário. Um homem em Mapu-
to descreveu à Human Rights 
Watch a falta de humanidade 
com que foi acorrentado várias 
vezes ao longo da vida: “Isto 
é um castigo, não é um trata-
mento. Estão a tratar-nos como 
animais que são propriedade 
de seus donos. Nenhum ser hu-
mano deve ser tratado assim”.

Actores internacionais
Apesar da violência ter vin-

do a intensificar há mais de um 
ano em Cabo Delgado, só em 
Fevereiro é que a União Afri-
cana mencionou, pela primeira 
vez, o “nível de violência sem 
precedentes contra os civis”.

O enviado especial para Mo-
çambique do secretário-geral 
da ONU, Mirko Manzoni, ma-
nifestou confiança no processo 
de desarmamento e reintegra-
ção de antigos combatentes do 
grupo da oposição, Renamo, 
iniciado em Julho de 2020.

Em Agosto, os chefes de 
Estado da SADC prometeram 
apoio, sem especificar que 
tipo de apoio, a Moçambique 
no “combate ao terrorismo”, 
embora o comunicado final da 
cimeira não tenha abordado 
a questão. Durante a cimei-
ra, o Presidente Nyusi assu-

miu a presidência da SADC.
Em Abril, os ministros 

dos Negócios Estrangeiros da 
UE reiteraram o seu apoio ao 
Acordo de Paz e Reconcilia-
ção Nacional e exortaram to-
das as partes a cumprirem os 
seus compromissos. Também 
levantaram preocupações so-
bre a deterioração da situação 
em Cabo Delgado e exortaram 
as autoridades a tomar medi-
das eficazes para proteger os 
cidadãos, a realizar investi-
gações para levar os autores à 
justiça e a identificar o papel 
das organizações extremis-
tas violentas e as suas poten-
ciais ligações internacionais.

Em Setembro, o Parla-
mento Europeu manifestou 
preocupação com o facto da 
insurgência islamista em Mo-
çambique ter ganho cada vez 
mais apoio entre organizações 
extremistas armadas regionais 
e internacionais. O PE também 
apelou a Moçambique para 
que abra uma investigação in-
dependente e imparcial sobre 
tortura e outras violações gra-
ves alegadamente cometidas 
pelas suas forças de segurança 
em Cabo Delgado.(Redacção)
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FICHA TÉCNICA

Fernando Mazanga, membro da CNE 
(Comissão Nacional de Eleições), 
indicado pelo partido Renamo, 
acaba de manifestar o seu descon-
forto com a eleição do Bispo Car-

los Matsinhe para a presidência daquele órgão.
De referir que o Bispo Matsinhe foi eleito, 

na passada sexta-feira, com 11 votos contra seis 
do seu oponente, Apolinário João, candidato 
vencido que contou com o apoio da Renamo.

Pela soma dos votos fica claro que Matsi-
nhe contou com o apoio do partido Frelimo.

Não importam as razões evocadas por Ma-
zanga para o seu desagrado, provavelmente 
sentimento esse que se estende ao seu par-
tido, todavia, tal como está montado o figu-
rino e funcionamento da CNE, apenas um 
candidato com o apoio da Frelimo poderia 
vencer, pois este partido possui mais elemen-
tos naquele órgão. Certamente que a Rena-
mo não poderia esperar que o seu candidato 
pudesse passar, já antes da própria votação.

Se a eleição de Matsinhe constitui pro-
blema ou não, tal debate já não se mostra 
útil para nada, a não ser um autêntico gesto 
de chorar perante o leite derramado, situa-
ção que já não vai mudar seja lá o que for.

Pela experiência que nos ensina o histo-
rial de eleições em Moçambique, os proble-
mas de fraude ocorrem ao nível mais baixo 
da CNE, com destaque nas mesas das as-
sembleias de voto e durante o processo de 
apuramento distrital. As coisas quando che-
gam ao nível da CNE, em caso de proble-
mas, já vêm tortas desde a base, onde ocor-
rem as tais práticas fraudulentas que têm 
manchado os processos eleitorais no país.

É justamente ao nível da base, das me-
sas de votação até as Comissões Distri-
tais de Eleições, onde a Renamo deve con-
centrar as suas estratégias para melhor 
fiscalizar o processo e prevenir as fraudes.

Não queremos com isto aferir que Ma-
zanga esteja errado, porém, acreditamos que 
neste momento, apenas resta a Renamo dedi-
car as suas energias na prevenção da fraude 
a nível de base, primeiro, recrutando pessoas 
íntegras capazes de consentir o sacrifício de 
passarem dificuldades típicas de um partido 
da oposição, sem com isso se deixarem levar 
pelas malhas da fraude. De nada agora serve 
contestar a eleição do bispo, restando apenas 
como alternativa viável, o partido Renamo 

concentrar-se mais no trabalho de organiza-
ção com vista a montagem de um esquema que 
possa contrariar a suposta fraude que se assu-
me, poderá contar com o suporte de Matsinhe.

Pelo que tem sido hábito, em todas elei-
ções que a Renamo tem contestado, acaba 
sendo derrotado, com base em pressupostos 
legais e outros procedimentos formais, de tal 
modo que os seus expedientes nem sequer são 
julgados pelo órgão competentes. Vale mais a 
Renamo concentrar as suas energias nesta ma-
téria, o que passa pela formação dos elemen-
tos a serem destacados para a fiscalização do 
processo, para que saibam de facto qual é o 
seu real papel e como devem agir em função 
de cada circunstância. É ainda importante que 
a Renamo aposte na capacitação do seu gabi-
nete jurídico que vai acompanhar o processo, 
para que na hora da verdade possa estar em 
altura de instruir ou aconselhar acertadamen-
te sobre o que se deve fazer a cada momento.

O outro elemento que tem sido obstáculo 
para a Renamo é a questão logística junto de 
seus elementos indicados para fiscalizar o pro-
cesso, devendo, por isso, esta matéria merecer 
muita atenção, sobretudo através da mobili-
zação de campanhas de angariação de apoios 
em diversos quadrantes da sociedade, desde 
já, enquanto ainda for tempo. Certamente 
que nem todos poderão apoiar, porém, sem-
pre existirão aqueles que poderão contribuir.

Por outro lado, conhecendo as dificul-
dades que atravessa, comparativamente ao 
seu principal adversário, a Renamo não 
deve fechar portas a possível colabora-
ção com o MDM (Movimento Democráti-
co de Moçambique) de modo a partilharem 
os parcos recursos que ambos possuem, 
para idealizarem uma fiscalização conjunta.

Certamente que estas sugestões não são 
tudo aquilo que deve garantir o fracasso da 
fraude, todavia, não se mostra acertado, ago-
ra, chorar-se perante o leite derramado como 
é o caso da eleição do Bispo Carlos Matsi-
nhe para Presidente da CNE. Diz-se que em 
casa arrombada deve-se colocar tranca na 
porta. O resto não passa de pura ilusão que 
peca por ser um potencial para desacreditar o 
processo, logo à nascença. A Luta Continua!



Todos são chamados à razão

Os números de casos activos da Covid-19 têm co-
nhecido uma subida assustadora desde o início 
do ano, tendo passado da casa dos dois mil até fi-
nais de 2020, para mais de oito mil casos em ape-
nas três semanas do mês de Janeiro corrente.

Os números chamam todos à consciência da gravidade da si-
tuação que pode ser esperada nos próximos tempos caso nada se 
faça para se conter a progressão da doença nos ritmos actuais.

A consciência a que nos referimos não se cinge apenas no cidadão, mas 
também nas autoridades. Todos são chamados a desempenhar o seu pa-
pel nesta batalha que se trava contra um inimigo ainda pouco conhecido.

Ao cidadão, no geral, a saída que resta é a obediência ao que 
as entidades da saúde recomendam e cuja mensagem está ampla-
mente divulgada sobre qual deve ser o comportamento de cada 
um e tomar as coisas a sério porque esta pandemia está a parali-
sar o mundo todo em todas as suas vertentes. Mesmo nos paí-
ses desenvolvidos a situação não está controlada e até aqui ain-
da não existem certezas absolutas ou consolidadas sobre esta 
pandemia que ficará nos anais da história da humanidade como 
uma doença global que em pouco tempo atingiu a todos. No pas-
sado as pestes eram localizadas, o que é diferente no presente caso.

As autoridades que têm a missão de fiscalizar o cumpri-
mento das normas de prevenção devem começar a privi-
legiar o envolvimento de outros actores nas suas missões.

Por exemplo, nunca seria mau que as autoridades passassem a in-
cluir elementos das associações de transportadores nos trabalhos de 
fiscalização da lotação de passageiros e outras irregularidades come-
tidas pelas tripulações dos autocarros ou chapas. A inclusão desses 
elementos permite uma espécie de compreensão mútua sobre as for-
mas de actuação e daquilo que se pretende com a fiscalização. A co-
laboração mútua evita a ocorrência de cenas verificadas esta semana 
em Maputo em que as tripulações parquearam os autocarros, privan-

do muitos cidadãos de seus afazeres, protestando contra a acção das 
autoridades durante as acções de controlo de lotação. Se bem que não 
tenha sido feito, convinha e ainda convém, que as autoridades tenham 
uma reunião prévia com as associações de transportadores para que 
juntos sentem e se informem sobre o que deve ser feito ou não, de 
modo a que todos mais tarde venham falar a mesma língua sem ruídos.

Há poucos autocarros e gente a mais, isso é uma pura ver-
dade, entretanto, com mais organização é possível que, 
aos poucos, todos possam viajar, com mais ou menos difi-
culdades, sem que se atente grosseiramente à saúde públi-
ca e isto passa pelo envolvimento de todos na mesma luta.

Nos bairros, por exemplo, nas acções de fiscalização loca-
lizadas que as autoridades fazem, seja em barracas, lojas, re-
sidências e outras, também não seria de mau tom que se incluís-
sem as lideranças ou estruturas locais nessa operações. Pelo 
menos, o nível de suspeita que o cidadão tem quanto ao des-
tino das mercadorias apreendidas poderia ser reduzido, e, isso 
iria permitir uma espécie de auto fiscalização ao nível da pró-
pria comunidade, antes do envolvimento directo das autoridades.

Há muita gente que, por estes dias, foi forçada a ficar em casa 
porque os seus trabalhos estão encerrados ou interditos devido a 
pandemia. Ainda que possam não ser todos a aceitar, mas é pos-
sível que muitos dos que estão impedidos de trabalhar possam 
aderir acções de voluntariado em prole do combate da Covid-19.

Enfim, exemplos são vários de como seria de grande vantagem que 
as  autoridades se abrissem mais em relação as comunidades no senti-
do de as incluir para além de as formar para as acções de fiscalização 
do cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19.(x)
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Editorial

Pinóquio da Semana

As fotos circu-
lam nas redes 
sociais. A mal-
ta da Jota, a tal 
Organização 

da Juventude Moçambicana 
(OJM), aparece em grande 
plano a festejar o aniversário 
de uma camarada. Uma coisa 
é certa: a festa foi de arromba. 
Álcool a rodos, mesa fausto-
sa e alguns bons vivants a 
fumarem charrutos da ter-
ra do El Comandante Fidel. 

Alí não há distancia-
mento social. Como que-
riam aparecer na foto, não 
há máscara à vista; não 
há água… álcool funcio-
na para lavar as mãos, não? 

Estranho que logo que o 
Presidente da República se 
dirigiu à nação sobre as no-
vas medidas anti-Covid-19, 
a cúpula da Jota tenha cor-
rido a publicar um comuni-
cado de imprensa a saudar 
o timoneiro da nação pela 

revisão das medidas de pre-
venção face à maldita Co-
ronavírus. Um pouco de hi-
pocrisia também funciona. 
Onde é que terão aprendido?

Que não haja dúvidas de 
que aquilo foi um antro de 
transmissão da Covid-19. To-
davia, espera-se que nenhum 
dos longos probóscides dos 
festeiros jotas estejam a 
pingar. Ah… os pinóquios 
saíram bem bonitos na foto.
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Compulsão alimentar

Sabemos que todo mundo tem 
um momento em que exagera na 
comida. Facto que ocorre mais 
comumente em festas de final 
de ano. Logo, comer demais e 

de forma esporádica é considerado uma si-
tuação normal. No entanto, comer demais 
se torna uma perturbação quando se tor-
na um hábito e foge do controlo. A com-
pulsão alimentar é identificada quando a 
pessoa passa a ser dependente da comida.

Assim, compulsão alimentar é conside-
rada uma perturbação alimentar caracteri-
zada pela ingestão exagerada de alimentos. 
Essa ingestão ocorre mesmo sem a presença 
de fome ou necessidade física do alimento. 

Em geral, a pessoa compulsiva perde o con-
trolo sobre o que está a ingerir e sobre a quanti-
dade. Dessa forma, come alimentos em gran-
des quantidades em um curto espaço de tempo.

Um indivíduo que apresenta episódios 
de compulsão alimentar, na grande maio-
ria das vezes, ingere alimentos calóricos 
independentemente da sensação de fome.

Os principais sintomas que se podem ob-
servar num compulsivo alimentar são: (1) co-
mer mais rápido do que o normal; (2) passar a 
comer quando não se está com fome; (3) con-
tinuar comendo mesmo quando já está sacia-
do e após ter ingerido quantidades maiores 
que o necessário; (4) comer sozinho ou escon-
dido das outras pessoas; (5) ficar mais intro-
vertido; (6) possibilidade de apresentar pro-
blemas afectivos e vício em jogos de azar; (7) 
sentir-se triste ou culpado por comer demais.

Assim como as demais perturbações 
alimentares, nos quadros da compulsão 
alimentar, o tratamento deve ser multi-

disciplinar. O indivíduo deve receber acom-
panhamento médico, psicológico, nutri-
cional e em muitos casos medicamentoso. 

O profissional de saúde mental deve 
orientar e ser o responsável por prescrever 
o remédio para o controlo de ansiedade, por 
exemplo. Por outro lado, a assistência não se 
deve resumir ao uso da medicação, sendo im-
portante que o paciente  trabalhe a sua mente, 
buscando ampliar a consciência que tem so-
bre si. Psicólogo e paciente devem trabalhar 
para compreender os factores que precipitam 
a ansiedade e estabelecer estratégias de con-

trolo, sendo também recomendável a prática 
de exercícios físicos, que além de manterem 
o corpo saudável, também ajudam na produ-
ção de endorfina e no controlo da ansiedade.

Para prevenir a compulsão alimentar po-
dem ser usadas algumas estratégias sim-
ples como: (1) manter um horário fixo 
para realizar as refeições; (2) alimentar-
-se a cada três horas, evitando intervalos 
longos sem alimento; (3) mastigar mais 
vezes e mais lentamente; (4) manter uma 
dieta equilibrada aliada a condições sau-
dáveis de sono e de exercícios físicos. (x)
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Da “party” da Catembe, da comunicação 
do PR à hipocrisia da OJM
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Quatro dias antes do presidente da Repú-
blica se dirigir à nação, nos conglomera-
dos virtuais dos grupos de whatsApp foi 
viralizada uma onda de camaradas nossos 
numa grandiosa “party”, que se deu do 

outro lado da baía, na Catembe, na autarquia de Maputo. 

A anfitriã da festa é deputada da As-
sembleia da República, em representação 
da Frelimo pelo círculo de Maputo Cidade. 

A directora do pelouro da saúde da edilidade da capital, 
que é médica, também esteve lá, apesar de ela dizer umas 
coisas em público e fazer outras em espaços privados. 

Corremos o risco de sermos apontados como inve-
josos porque o convite para a “party” não nos chegou. 
Apontem os dedos como quiserem, a verdade é que desse 
evento, com centenas de registos fotográficos, tivemos a 
oportunidade de testemunhar como é que sectores parti-
dários se comportam ao arrepio das normas do estado de 
emergência que nos foi a todos impostos pela Covid-19. 

A nossa malta naquela “party” estava noutra galáxia, 
como se o vírus fosse assunto das narrativas presidenciais. 

Constantemente bombardeados pelo turbi-
lhão da fronteira de Ressano Garcia via Namaa-
cha, até então as enchentes descomunais era as-
sunto de não camaradas. Grande a mentira. Como 
também se enganem aqueles que pensavam que isso 
era apenas assunto das enchentes do INATTER. 

I. Da comunicação do PR

Acocorado aos números em crescimento expo-
nencial no país, não restou outra saída ao nosso PR 

(que alguns o querem nobelável e canonizável) sair 
às ruas da nação e nos emprestar as regras finais do 
estágio da catástrofe que se avizinha. Porque poe-
ta as vezes, para se referir a “party”, o nosso ca-
marada presidente disse mais ou menos o seguinte  
“..as vossas imagens que postam nas vossas festas”.

Não pode ter havido outra festa da dimensão da-
quela nos últimos tempos. Estava lá malta boa, ami-
ga e camarada no zénite da celebração da liberdade 
de um estranho novo normal.  Estavam lá funcionários 
que um dia serviram a presidência da República. Es-
tavam lá todos que de analfabetos era suposto terem 
transcendido, pois os números não desmentem. Aliás, 
todos os dias as autoridades de saúde fazem questão de 
nos elucidar e nos alertar sobre os números da pande-
mia. Algumas caras conhecidas do nosso cosmos já de-
ram a cara a pandemia e outras já estão a ser enterradas.

Alguns se apegaram nos pontapés que o nosso ca-
marada PR deu em Camões para alimentarem a ausên-
cia de humor teatral dos palcos, mas o nosso camarada 
foi, na essência, assertivo e não podia ter sido melhor.

Um dia o escritor Ungulani ba ka Khos-
sa, num prefácio dizia que a língua de Camões 
era uma das nossas conquistas da independência e 
que o deveriamos usar “cagando para as normas”

II) Do comunicado da “JOTA”

“A Organização da Juventude Moçambicana, OJM, 
sendo a mais antiga; aglutinadora e maior organização 
juvenil moçambicana. Saúda S. Excia Filipe Nyusi e con-
gratula o Governo de Moçambique pela vigilância e sábia 
forma como têm liderado o país no processo de preven-

ção, mitigação e tratamento da Covid-19, face ao novo 
surto já detectado em países vizinhos e não só. A sauda-
ção da OJM se insere no mais recente pacote anunciado 
pelo mais alto magistrado da nação quarta-feira última, 
que além de clara, inequívoca e honesta demonstração 
da nova realidade face à pandemia que dizima o mun-
do, Filipe Nyusi mostrou preocupação na salvaguarda 
da integridade do Homem e da terra, ao tomar medidas 
necessárias e equilibradas por se mostrarem em conso-
nância com o estilo de vida e necessidades da família 
moçambicana no geral e da juventude em particular.  

A Juventude Moçambicana tomará a dianteira e as-
sumirá o papel de fiscalizador do cumprimento das no-
vas medidas e se compromete a cumprir e aconselhar a 
cumprir escrupulosamente toda e qualquer medida im-
posta pelo novo documento quarta última anunciado. 

A OJM saúda igualmente o Presidente Nyusi pela sá-
bia forma como tem liderado os processos de combate aos 
ataques armados na zona Centro e Norte do País, e encoraja 
os jovens na linha de combate para que continuem de for-
ma abnegada, disciplinada e determinada o combate à es-
tes males.  Maputo. 14 de Janeiro de 2021 GCI SN- OJM”

III) Da Hipocrisia

O comunicado do ponto anterior representa e bem os 
perigos de alguns actores do nosso cosmos. Foi preciso ir a 
“party” primeiro, esperar pelo comunicação do PR e tomar 
posição. Uma autêntica bajulação ao presidente em nome 
dos jovens do partido, que acredito na sua maioria a obe-
decerem e a cumprirem as regras do estado de emergência. 

Querem mafiar o PR em modo hipó-
crita, para gáudio dos seus detractores.!!!



Ubi es, FADM?

10 |  Ponto por Ponto | Quinta-feira, 22 de Janeiro de 2020

OPINIÃO

PÁTRIA A(R)MADA
Bayano Valy

bayanovaly@yahoo.com

“O que é que há, pois, num nome? O que 
chamamos de rosa, com outro nome exala-
ria o mesmo perfume tão agradável,” per-
guntou filosoficamente o brado britânico, 
William Shakespeare, em Romeu e Julieta.

A resposta a esssa pergunta é tão fundamental 
quanto o nome. Por exemplo, o nome Forças Popula-
res de Libertação de Moçambique (FPLM) não pode 
ser utilizado para designar as Forças Armadas de 
Moçambique (FAM), nem tão pouco as Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique (FADM) e mui-
to menos as Forças de Defesa e Segurança (FDS). 

Tanto as FPLM como as FAM são nomes que fica-
ram para a história moçambicana, talvez evocados em 
círculos militares. Os últimos dois nomes são o resul-
tado directo e indirecto do Acordo Geral de Paz (AGP) 
para responder às dinámicas securitárias internas. 

As FADM foram criadas segundo o princípio de 
paridade (50/50) entre as forças governamentais e as 
forças do então movimento rebelde Renamo.E, por 
conta disso, foi determinado que as FADM não se-
riam utilizadas para debelar conflitos políticos in-
ternos, mas colaborariam na segurança interna den-
tro do quadro das FDS, onde as forças policiais não 
se mostrassem capazes de lidar com os assuntos 
de manutenção da ordem e tranquilidade públicas.

Quer dizer, de acordo com a Política da Defesa Na-
cional, a segurança interna está a cargo da Polícia da 
República de Moçambique (PRM) e não das FADM, 
intervindo a última em casos expressamente previs-
tos na Constituição da República, isto é, as Forças 
Armadas só têm supremacia quando se declara o Es-
tado de Guerra, Estado de Sítio ou o Estado de Emer-
gência. Neste momento, o conflito em Cabo Delga-
do é visto como uma questão de desordem pública.

É dentro deste prisma que é categorizada a 
ameaça terrorista na província de Cabo Delga-
do – que fique lembrado que os insurgentes ar-
mados que aterrorizam as populações civis e 
indefesas na província de Cabo Delgado dispararam 
o seu primeiro tiro terrorista em Outubro de 2017.

Desde então, as operações para se recha-
çar em plano das investidas inimigas têm-
-se assemelhado a um sobe-e-desce de ataques e 
contra-ataques, com consequências humanitárias, eco-
nómicas e sociais para as populações de Cabo Delgado.

Mas a pergunta que não quer calar é se ainda se 
pode considerar o conflito uma desordem pública e não 
um ataque ao estado. As FDS já demonstraram não ter 
capacidade suficiente para lidar com os terroristas. Tal-
vez não seja por acaso que o Governo viu-se numa saia 
justa ao ponto de empregar grupos de forças mercená-
rias no teatro de operações mas com limitado sucesso.

Inclusivamente, os países da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral (SADC) têm estado a 
falar da necessidade do seu envolvimento na luta contra 
o terrorismo nas bandas de Cabo Delgado, sobretudo 
para se evitar que o conflito se alastre para os outros 
países. A afinar pelo mesmo diapasão são alguns paí-
ses da União Europeia. Mas Moçambique tem se man-
tido firme em negar a solicitação dos demais países.

Entretanto, a última sessão do Conselho Nacional 
Defesa e Segurança (CNDS) assumiu que os ataques em 
Cabo Delgado são obra do “Estado Islâmico, o que revela 
que se está perante uma agressão externa perpretada por 
terroristas. O Estado Islâmico,  designação mais curta de 
Estado Islâmico do Iraque e do Levante, é um movimento 
jihadista islâmico com génese no Médio Oriente, mas que 
leva a cabo actos terroristas em vários pontos do mundo.

Se perguntar não ofende, se o CNDS assumiu 
que Moçambique está perante uma agressão exter-
na, porque então não se accionam as FADM, ou que 
o comando das FDS passe para as mãos militares? 

Bem, o que parece saltar à vista é que o estado 
moçambicano deve ainda olhar para alguns elementos 
das FADM vindos da Renamo com suspeição. Afinal, 
deve-se ter em conta que o “aborrecimento” que a Re-
namo se tornou na região Centro do país. Como é que 
os homens do ex-inimigo (?) podem combater os seus 
correligionários? Não se deve esquecer das fugas de in-
formação no auge dos ataques cerrados aos locais onde 
se pressupunha que o malogrado Afonso Dhlakama es-
tivesse escondido, o que deu azo às suspeições de que 
os seus antigos homens estivessem por detrás delas.

E enquanto persistir a ideia de que os tais da Re-
namo não são confiáveis, provavelmente as FADM 
não irão entrar no teatro das operações, e se já 
lá estiverem, a sua capacidade de acção está res-
tringida por estarem debaixo de um comando po-
licial cuja jurisdição não é litigar uma guerra.

Bem, as recentes mexidas no Teatro Operacional do 
Norte podem ser o prenúncio da entrada das FADM nas 
operações do combate ao terrorismo. Isso pode significar 
que mesmo não declarada, o país está em guerra – aliás, 
mesmo a guerra dos 16 anos nunca foi declarada. Talvez, 
finalmente, o Governo de Filipe Nyusi acordou para a rea-
lidade de que a situação em Cabo Delgado não pode ser 
litigada pelo Ministério do Interior mas sim pelo Minis-
tério da Defesa Nacional. Vale mais tarde do que nunca.

Voltando à vaca fria, uma rosa culti-
vada num ambiente desértico e pedrego-
so nunca exalará um perfume agradável. (PpP)
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Diabetes Mellitus

É uma doença de ori-
gem metabólica 
caracterizada pelo 
excesso de açúcar 
(glicose) no sangue. 

Este excesso de açúcar é provo-
cado pela falta/insuficiência de 
insulina no sangue. A insulina 
é uma hormona produzida no 
pâncreas, cuja função é regular 
a absorção do açúcar pelas cé-
lulas. Quando se perde/reduz a 
capacidade de produção da in-
sulina, o açúcar que ingerimos 
não tem como ser absorvido 
pelas células e consequentemen-
te ocorre um acúmulo deste no 
sangue. A diabete também ocor-
re quando as células têm uma re-
sistência a insulina, ou seja, não 
respondem mais ao estímulo da 
insulina quando a quantidade de 
açúcar no sangue está elevada.

Tipos de Diabetes Mellitus
 Tipo 1- Ocorre quando há 

uma incapacidade por parte do 
pâncreas em produzir a insulina, 
que geralmente é por um defeito 
do sistema imunológico (o or-
ganismo produz anticorpos que 
atacam as células do pâncreas 
responsáveis por produzir a in-
sulina). Neste caso, o indivíduo 
já nasce com esta predisposição 
genética, e a doença pode insta-
lar-se em qualquer idade, sendo 
na maior parte das vezes de iní-
cio precoce (geralmente na casa 
dos 20 anos). É o tipo menos 
frequente da Diabetes Mellitus.

Tipo 2-Geralmente acon-
tece por combinação de dois 
factores: Diminuição da secre-
ção da insulina e um defeito na 
sua acção, a resistência a insu-
lina. É o tipo mais frequente 

da diabetes e ocorre frequen-
temente em pacientes adul-
tos, sendo raro em crianças.

Factores de risco para ocor-
rência da Diabetes

- Histórico familiar(pais, 
irmãos, tios diabéticos).

- Hipertensão Arterial.
- Idade (45 anos em diante 

para diabetes tipo 2).
- Obesidade(provoca resis-

tência a insulina).
- Sedentarismo.
-Hábitosalimentares pouco 

saudáveis(alimentação rica em 
gorduras e carbohidratos)

Sinais e Sintomas
Todos os alimentos que con-

sumimos têm como objectivo 
prover energia ao organismo, 
cuja principal fonte é a glico-
se. Essa glicose é transforma-
da em moléculas de energia no 

interior das células. Quando 
um indivíduo tem diabetes, o 
açúcar que ingerimos não che-
ga às células e estas ficam com 
fome (a sensação de fome que 
temos quando ficamos mui-
to tempo sem ingerir algo). 

Por conta disso, a tendência 
da pessoa é comer muito porque 
sente muita fome, as células não 
têm açúcar no seu interior (ape-
sar de este estar muito elevado 
no sangue). A este sintoma dá-se 
o nome de polifagia.Apesar de 
estar a comer muito, o diabético 
perde peso pois está a alimentar-
-se mas os nutrientes não são 
absorvidos pelas células e trans-
formados em energia. Porque te-

mos muito açúcar no sangue(que 
é um soluto), o sangue fica mui-
to concentrado e a tendência 

Prevenção
Os pacientes diabéticos devem ser orientados á:
- Examinar os pés diariamente, para identificar a presença 
de lesões e tratá-las precocemente. Um dos sintomas da 
diabetes é perda de sensibilidade nos pés, nestes casos, o 
diabético pode picar-se por exemplo e não sentir dor, daí a 
importância de examinar os pés diariamente.
-Manter uma alimentação restrita(diminuir gorduras, 
carbohidratos) é saudável.
-Tomar os medicamentos prescritos correctamente e seguir 
sempre as orientações médicas.
- Manter o peso normal para a altura.
-Eliminar o tabaco.
-Praticar exercícios físicos regularmente.
É possível ter uma vida saudável sendo diabético, sendo 
necessário para isso, reeducação alimentar, e cumprimento 
de todas recomendações médicas.

Tratamento

O tratamento para diabetes pode ser não medicamentoso 
e medicamentoso.No tratamento não medicamentoso 
incluem-se todas medidas que visam reverter os factores de 
risco modificáveis, como a prática de exercício físico(praticar 
exercício por no mínimo 3 vezes por semana, durante 40 
minutos por dia), redução de alimentos rico em gorduras, 
carbohidratos, diminuição/eliminação de hábitos tabágicos, 
entre outros.
No tratamento medicamentoso usa-se medicamentos para 
controlar a doença, que podem ser em forma de comprimidos 
ou injectáveis(insulina). 
Na diabetes tipo 1, porque o organismo perde a capacidade 
de produção de insulina, o tratamento é feito administrando-
se insulina, que é em forma de injecção. Já na Diabetes tipo 2, 
porque o problema não está na produção de insulina mas sim 
na sua função, o tratamento pode ser feito por administração 
de comprimidos que ajudam as células a absorver o açúcar em 
excesso, mas em casos mais avançados(quando o organismo 
não responde aos comprimidos) o tratamento pode também 
ser feito pela administração da insulina .O tratamento da 
Diabetes é para o resto da vida pois esta não tem cura.

do organismo é eliminá-lo pela 
urina(a urina de um diabético 
nesta fase é adocicada). Por con-
ta disso, devido a elevada quan-
tidade de açúcar, a tendência do 
diabético é urinar muito, sinto-
ma este chamado de poliúria, e 
porque ao urinar em demasia o 
organismo perde água um dos 
sintomas também apresentados 
será excesso de vontade de be-
ber água, sintoma este chamado 
de polidipsia.  É por isso que a 
diabetes é também conhecida 
como doença dos 3 P’s(poliúria, 
polifagia e polidipsia). Exis-
tem outros sintomas como:

- Fraqueza; fadiga; 
náuseas(enjoos); vómitos; infec-

ções frequentes(como urinárias, 
da pele, vaginais), cicatriza-
ção lenta, formigueiro nos pés.

Diagnóstico
Para diagnosticar a diabetes 

é necessário medir a quantidade 
de glicose(açúcar) no sangue. 
Considera-se diabético aquele 
indivíduo em que se medindo 
a glicemia ocasional(a qual-
quer momento do dia sem ter 
havido restrição alimentar) o 
resultado é ≥ 11,1mmol/L as-
sociado a presença de sintomas 
sugestivos ou, quando em je-
jum a glicemia e ≥ 7,0mmol/L.

Em pacientes assintomáticos 
uma única medição não ésufi-
ciente para se estabelecer o diag-
nóstico de diabetes. Essa medi-
ção anormal deve ser confirmada 
em uma outra ocasião numa data 
o mais próximo possível.

Complicações
Quando não controlada a 

diabetes pode trazer complica-
ções sérias como:

- Insuficiência 
enal(incapacidade dos rins em 
filtrar o sangue).

- Pé diabético, ferida(úlcera) 
na planta do pé.

- Amputações dos membros.
- Perda de visão.
- AVC (trombose).
- Hipertensão.
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Isso foi em Março 
de 2020. Depois da 
inicial azáfama no 
auge de medidas 
preventivas contra 

a Covid-19, não mais se 
mexeu em nenhuma pa-
lha. Nada mais aconteceu.
Depois de cerca de um 
ano em que os vendedo-
res informais da Baixa da 
cidade de Maputo foram 
compulsivamente retira-
dos pelas entidades muni-
cipais, em operações que 
se fez uso da força poli-
cial, com destaque para a 
Unidade de Intervenção 
Rápida, os cerca de 2950 
vendedores informais da 
Baixa da cidade de Ma-
puto, representados pela 
ASSOTSI (Associação 
dos Operadores e Traba-
lhadores do Sector Infor-
mal) alertam à sociedade 
de estarem a passar por 
momentos duros das suas 
vidas e seus dependentes, 
por não terem nenhum 
enquadramento sócio-
-laboral com vista a sa-
tisfação das mais elemen-
tares necessidades por 
não estarem a desenvol-
ver nenhuma actividade. 

Apontam os representa-
dos pela ASSOTSI que 
contactaram a nossa re-
portagem que, quando 
foram retirados da Baixa, 
houve promessas munici-
pais de serem instalados, 
sem demora, no futuro 
mercado do Centro Emis-
sor de Laulane, onde lhes 
foi concedido um espaço 
para a construção de ban-
cas e depois abandona-
dos a meio do processo.
Falando em Laulane, no 
local onde a edilidade 
aponta deverá ser o futu-

ro mercado de Laulane. 
Gonçalves Tamele, Secre-
tário-Geral da ASSOTSI, 
disse à nossa reportagem 
que o município lhes ti-
rou da Baixa da cidade 
para aquele espaço numa 
dinâmica em que tudo in-
dicava que a criação da-
quele mercado obedeceria 
a mesma velocidade com 
que foram retirados dos 
seus locais de ganhar pão. 
“Ao nos atribuir este lo-
cal, começámos de ime-
diato, ainda em Março, na 
medição dos espaços para 

a construção das bancas.  
Coube a cada vendedor 
cerca de 1,5 metro qua-
drado. Os vendedores 
abrangidos contribuíram 
valores e começaram com 
a construção dos pavi-
lhões do mercado, e isto 
ia acontecendo enquanto 
o município já tinha ini-
ciado com a construção 
dos sanitários no local”. 
“Quando os primeiros 
pavilhões iam ficando 
prontos, fomos à edilida-
de pedir para que viessem 
iniciar com o enquadra-

mento dos vendedores, 
para estes iniciarem com 
as suas actividades en-
quanto o município em 
paralelo devia continuar 
com a instalação de água 
e energia, bem como a 
criação de um terminal 
de autocarros de passa-
geiros e os vulgos cha-
pas, entretanto, para o 
nosso espanto a edili-
dade não compareceu”.
“Ao vermos a demora, 
endereçámos vários ofí-
cios a fazermos o mesmo 
pedido, mas o Município 
nunca mais nos atendeu, 
e, até aqui, nunca mais nos 
respondeu, e nem os seus 
técnicos nunca mais puse-
ram os pés aqui, como fa-
ziam, quando estávamos 
a iniciar as construções”.
“Já passa muito tempo 
que eles não querem vir 
aqui e não dizem nada. 
Veja que o material que 
usamos para a construção 
dos pavilhões são paus e 
barrotes e chapas de zin-
co. Os paus e os barrotes 
já estão a apodrecer antes 
de o mercado funcionar 
e o local a ser apossado 
pelo capim e arbustos. 
Não sabemos o que fa-
zer na medida em que o 
município está a isolar-

“O assunto da transferência dos informais da baixa da cidade de Ma-
puto para Laulane é do tempo do edil David Simango. Foi uma altura 
que havia diálogo entre o município e os informais. Agora o diálogo 
foi abandonado e substituído pela ditadura” - SG da associação dos 
vendedores informais.

Alexandre Luís 

Pedem a quem de direito a encontrar uma solução do caso que os divide com o muni-
cípio da cidade de Maputo, visando o seu reenquadramento na vida socioeconómica, 
alegadamente por o edil Eneas Comiche os ter forçosamente retirado dos passeios onde 
desenvolviam as suas actividades comerciais e os abandonado em Laulane num espaço 
baldio, que se devia criar um novo mercado. 

Vendedores informais da Baixa

Enganados e abandonados
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-nos sem nos dar a pos-
sibilidade de nos ouvir”, 
disse Gonçalves Tamele.
Visivelmente agastado 
pelo vaivém, sem nada de 
salutar conseguir, o nos-
so interlocutor disse já 
não ter mais o que fazer 
como forma de encon-
trar uma expressão que 
agrade os seus associa-
dos, o que para ele tudo 
já indica que a resolução 
deste assunto pode não 
ter absorção naquele lo-
cal. “Nós tivemos ainda 
que enviar uma carta ao 
partido Frelimo, de onde 
o presidente do município 
de Maputo é membro da 
Comissão Política, a pe-
dirmos uma intervenção 
para este momentoso pro-
blema. Apesar de termos 
uma informação de que 
uma comissão deste par-
tido teria se deslocado ao 
município para tratar des-
te assunto, nós aqui ainda 
não temos uma indicação 
de quando é que estarão 
criadas as condições bá-
sicas para começarmos a 
trabalhar, conforme foram 
as promessas dadas pelo 
município, nomeadamen-
te, a instalação de água e 
electricidade, bem como 
o terminal de autocarros 
de passageiros. Estamos 
aqui abandonados e os 
paus e barrotes a apodre-
cerem”, disse. Contudo, 

alguns vendedores infor-
mais que normalmente se 
têm deslocado ao futuro 
mercado do Centro Emis-
sor de Laulane, seu futuro 
posto de trabalho, à espe-
ra do desfecho deste caso, 
andam também agasta-
dos porque, segundo di-
zem, já estão há bastante 
tempo sem trabalhar”.

Nostalgia doutros tempos
Inconformados, os ven-
dedores não escondem a 
sua desilusão e apontam 
dedo ao partido Frelimo, 
entanto que entidade que 
recruta e coloca os diri-
gentes que governam o 

Município que, no fim, 
agem a ponto do cidadão 
na sua frustração acredi-
tar que o partido no poder 
comporta acções de es-
pezinhar as populações, 
durante os períodos pós-
-eleitorais, entretanto, 
tudo isso “devido às atitu-
des e procedimentos per-
petrados por indivíduos 
por si mandatados para 
governar pois vejamos”:
“O assunto da transferên-
cia dos vendedores infor-
mais da Baixa da cidade 
de Maputo para Laulane 
vinha sendo bem encami-
nhado durante a governa-
ção de David Simango, 

pois havia diálogo entre 
o município e os repre-
sentantes dos informais”.
“Agora, o diálogo foi 
abandonado e substituído 
pela ditadura. Quando o 
actual edil tomou posse, a 
primeira coisa que fez foi 
exonerar o vereador de 
mercados e feiras, substi-
tuindo-o por pessoas que 
não conhecem bem o sec-
tor. Alega-se que o actual 
vereador de Mercados e 
Feiras é seu sobrinho. E 
nunca quis negociar con-
nosco”, disse- nos Florin-
da Mário, que se dedicava 
à venda de roupa usada 
numa das esquinas das 
Avenida Guerra Popu-
lar e Fernão Magalhães, 
tendo ainda acusado uma 
grande desorganização 
na Vereação de Merca-
dos e Feiras que incide 
na falta de comunicação 
entre o vereador e os seus 
subalternos no que con-
cerne à realização das 
actividades do sector. Há 
ainda desconfiança por 
parte dos informais pelo 
facto do edil ser membro 
da Comissão Política do 
partido Frelimo, e, com 
isso, acharem ser intocá-
veis, daí a razão de fazer 
tudo ao seu bel-prazer.
 “Esta é a razão de estar-
mos a passar por estas 

situações. Quando ele 
foi empossado, este caso 
já vinha sendo discutido 
com o anterior edil. Este 
é um caso que data de 
2010 em que se começou 
a pensar na retirada dos 
informais da Baixa da ci-
dade e libertar os passeios 
para permitir uma melhor 
circulação de pessoas”.
“Isso aconteceu depois de 
se realizarem vários en-
contros para se conhecer 
quais eram as reais cau-
sas da existências dos in-
formais na Baixa e quais 
seriam as reais implica-
ções sobre a sua retirada 
e seu enquadramento ade-
quado”, explica o Secre-
tário-Geral da ASSOTSI, 
acrescentando que a guer-
ra dos 16 anos, as cheias 
de 2000 e também o de-
semprego foram vistas 
como as principais causas. 
“Nessa altura chegou-se à 
conclusão de que poder-
-se-ia manter os infor-
mais a trabalhar, em todo 
caso, deviam obedecer 
certos moldes. A indica-
ção de Laulane foi em 
2015 quando se viu ainda 
que o mesmo local ofere-
cia condições para alber-
gar todo o tipo de negócio 
informal que era feito na 
Baixa e se estabeleceu que 
o Município deveria criar 
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as condições básicas tais 
como os sanitários, criar 
um terminal de autocar-
ros de passageiros e insta-
lar água e electricidade”, 
disse aquele representan-
te dos informais que fez 
questão de destacar que 
já havia uma planta do 
projecto para aquele mer-
cado que previa acolher 
todo o tipo de vendedor 
que “foi abandonado uni-
lateralmente pelo novo 
edil, Eneas comiche, em 
troca de um novo luxuoso 
que prevê a construção de 
um centro comercial, com 
bancos e Take-Awey`s, 
coisas que não têm nada 
a ver com os informais”

Outras dúvidas sobre o 
futuro dos informais

As nossas fontes indi-
cam ainda que sobre o 
atraso da conclusão do 
novo mercado de Laulane 
poderá existir, por trás, 
um outro negócio sobre 
o terreno ora atribuído. 
“Antes de se pensar no 
projecto de um centro co-
mercial luxuoso, falava-
-se da construção de uns 
prédios neste local. Isso 
acontece numa altura que 
a edilidade estava a falar 
da existência de quatro 
mil bancas nos diversos 
mercados da cidade que 
estão abandonadas pelos 
respectivos donos em que 
seriam repartidos pelos 
informais. Isto para nós 
não foi aceite, pois não 
vimos nenhum enqua-
dramento na medida em 
que se as bancas foram 
abandonadas foi porque 
havia motivos, para além 
de que iríamos ocupar 
locais em que os respec-
tivos donos fizeram in-
vestimentos. Por isso, os 
informais indicados não 
foram se apresentar”, 
disse ainda o Secretário-
-Geral da ASSOTSI.
Outra dúvida, segundo o 
chefe da ASSOTSI, que 
faz com que os técnicos 
do município já não se 
desloquem ao local su-

pervisionar às obras da 
construção do mercado 
e dar andamento à con-
clusão das obras das ca-
sas de banho, instalar 
água e energia é o facto 
de agora se saber que o 
mesmo terá sido atribuí-
do um espaço que não 
era pertença da edilidade.
“Nós aí estamos duvido-
sos, pois há indicações de 
que este espaço pertence 
a empresa Aeroportos de 
Moçambique e que o mu-
nicípio não tinha compe-
tências de nos dar este lu-
gar”, disse, acrescentando 
que estas situações mal 
paradas levaram ainda 
com que o Banco Mundial 
que se tinha prontificado 
em apoiar os informais na 
realização das suas futu-
ras actividades naquele 
local, não mais se pro-
nunciasse sobre o caso. 
“Neste contexto, o Banco 
Mundial em coordenação 
com o Município chegou 
a mandar os informais a 
preencher impressos para 
ter os seus dados com 
vista a um possível apoio. 
Isto fizemos em Setem-
bro e até agora ainda não 
nos dizem nada havendo 
rumores de que esta ins-
tituição tem conhecimen-
to de que o novo merca-
do de Laulane já está em 
funcionamento, o que não 
é verdade”, acrescentou. 
Sobre este assunto a nos-
sa reportagem deslocou-
-se à sede do Banco Mun-
dial para aferir o que terá 

acontecido com o apoio 
programado por aquela 
instituição no âmbito do 
projecto de requalificação 
do cidade de Maputo por 
si financiado, não tendo 

sido possível obter algum 
dado na medida em que 
os seus escritórios encon-
tram-se encerrados desde 
Março de 2020 devido a 
pandemia da Covid-19. 

Mas num contacto tele-
fónico com um dos seus 
funcionários, ligado ao 
assunto, foi possível sa-
ber que quem deve dizer 
algo sobre a matéria é o 
Município de Maputo, o 
que nos propusemos fa-
zer nas próximas edições.
Entretanto, sobre a situa-
ção do espaço, o Secre-
tário-geral da ASSOTSI 
cismou em afirmar que 
“as pessoas que atribuí-
ram aquele lugar para a 
construção do novo mer-
cado não têm competên-
cias para tal. O município 
não quer ser aberto quan-
to a isso. O espaço tem 
outro dono e o município 
está a fazer tudo de má 
fé”, disse a finalizar.(x)

PUB
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O QUE É O SEERC?

 O SEERC é sistema que permite a selagem 
electrónica e rastreio de carga em trânsito, 
em tempo real, através de sistema de GPS/
GPRS.

 O sistema, com recurso à tecnologias de 
ponta, garante a selagem electrónica, 
rastreio/monitoramento e actuação das 
autoridades em caso de tentativas de furto/
desvio ou contrabando.

 O SEERC permite a selagem de carga 
contentorizada, carga a granel e combustível 
transportado em tanques, tanto por via 
rodoviária assim como ferroviária.

BENEFÍCIOS DO SEERC

 Aumento de receitas para 
o Estado;

 Redução das perdas/
furtos e prejuízos para a 
economia moçambicana

 Maior segurança das 
mercadorias durante o 
transito em Moçambique.

IMPACTO DO SEERC NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

 Protecção do empresariado nacional 
da concorrência desleal resultante 
do contrabando;

 Redução de custos de operação e 
de transacção;

Rapidez na saída de mercadorias 
devido à redução do tempo de 
desembaraço;

 Aumento da competitividade do 
nosso país como corredor

O Governo, através da Autoridade Tributária,  
lançou o Sistema Electrónico de Selagem e Rastreio de Mercadorias (SEERC).
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- “A Frelimo nunca deu festas neste tempo de pandemia” 
Caifadine Manasse porta-voz do partido

Aniversário de deputada da Frelimo em tempos da Covid-19

Catembe foi palco de festa de 
arromba ao arrepio das normas do 
Estado de Calamidade

Uma festa de arromba para assinalar o 42º aniversário natalício da deputada Margarida 
Salimo do partido Frelimo, eleita pelo círculo da cidade de Maputo, teve lugar na Ca-
tembe no passado dia 9 de Janeiro ao arrepio das normas do Estado de emergência e de 
calamidade. 

Para não deixarem 
dúvidas do estra-
nhíssimo “novo-
-normal” há pouco 
mais de uma centena 

de convidados, por indicação 
do convite estavam em vestes 
brancas, numa altura em que no 
país disparam os números de in-
fecções e mortes por Covid-19. 

Se eventualmente um dos 
ilustres convidados à farra 
da Catembe estiver infecta-
do pode ser que a Covid esteja 
dentro de muitas casas de fa-
mílias que se pretendem sé-
rias e moralmente aceites pe-
los seus actos na sociedade. 

As fotos da festa mereceram 
um reparo do Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, que sem 
mencionar quem, na sua última 
comunicação à nação disse ta-
xativamente que: “..as vossas 
imagens que postam nas vos-
sas festas” (NR: o sublinhado 
é da nossa responsabilidade).

Era a crítica velada a com-

portamentos de seus camaradas 
que se supunha, até a inconso-
lavél autoviralização, serem os 
vanguardistas do cumprimento 
das medidas ventiladas pelo seu 
presidente, no partido e no País.

O Ponto por Ponto (PpP) en-
tende é que o PR se referia aos 
seus camaradas, uma vez que 
no naipe de convidados esta-
vam seus partidários e correlio-
gionários. A título meramente 

ilustrativo, pode-se destacar 
Anchia Talapa, Manuel Formiga 
e Catarina Dimande, respectiva-
mente, Secretaria da Organiza-
ção da Juventude Moçambicana 
(OJM), ex-presidente do Con-

selho Nacional da Juventude 
(CNJ) e ex-conselheira do PR 
e actual deputada da Frelimo 
na Assembleia da República. 

A vereadora da área de Saúde 
do Município de Maputo também 
se encontrava entre os presentes. 

42º aniversário de luxo
A deputada da Frelimo Mar-

garida Salimo eleita pelo círculo 
eleitoral da cidade de Maputo 
é descrita por quem a conhece 
como uma pessoa discreta. “É 
gente boa”, disse alguém pró-
ximo a Margarida que é casa-
da com Roque Gonçalves, um 
jurista associado a Sal e Cal-
deira, uma reputada firma de 
advogados com uma carteira 
de clientes também renomados. 

Para celebrar o seu 42º ani-
versário, Margarida promoveu 
a festa na Catembe, onde jun-
tou mais de 100 convidados, 
longe dos mirones de ocasião. 
Mamasa como é carinhosamen-
te tratada, juntou familiares, 
amigos e camaradas sem res-
peitar o distanciamento social 
e o uso de máscaras de promo-

Partido Frelimo se distancia dos actos praticados individualmente pelos seus camaradas

“Coloque essas questões de prevenção à dona da Festa. Só ela pode responder” – Alice 
Abreu, vereadora da saúde do CMCM que estava entre os convidados

“Estou no velório”Anchia Talapa, SG da OJM

“Estou de férias e fumo charrutos” Manuel Formiga, ex-presidente do CNJ e esposo de 
Talapa

Luis Nhachote

Parte dos convidas dos da festa da Catembe
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ção conforme se pode certificar 
nas várias fotos obtidas pelo 
PpP no espaço cibernéutico. 

O dramático nisto tudo é 
que a deputada deu a festa de-
pois de saber que os números 
de infectados estavam a subir 
e que tinham batido a chapa 
800 e mesmo assim os seus 
convidados foram a romaria. 

Um facto interessante é 
que entre os convidados se 
encontrava Alice Magaia de 
Abreu, Vereadora de Saú-
de da cidade de Maputo.

O PpP conseguiu falar esta 
terça-feira, por via telefónica, 
com a vereadora em causa que 
retornou as nossas chamadas. 
Depois de nos introduzirmos e 
explicarmos a razão das nossas 
chamadas, perguntamos a Alice 
Magaia de Abreu se na condição 
de titular do pelouro da saúde ao 
nível do Município que papel ela 
teria desempenhado na festa para 
evitar a propagação da Covid-19.

“Eu não tenho nada a dizer 
sobre o assunto. Acho melhor 
colocar essas perguntas a dona 

OJM
Mensagem de Saudação A S. Excia Filipe Nyusi, Presidente da 
República de Moçambique por ocasião da Revisão das Medidas 
de Prevenção Face à Covid-19

A Organização da Juventude Moçambicana, OJM, sendo a mais 
antiga; aglutinadora e maior organização juvenil Moçambicana. 
Saúda S. Excia Filipe Nyusi e congratula o Governo de Moçam-
bique  pela vigilância e sábia forma como têm liderado o País 
no processo de prevenção; mitigação e tratamento da Covid-19, 
face ao novo surto já detectado em Países vizinhos e não só. A 
saudação da OJM se insere no mais recente pacote anuciando 
pelo mais alto magistrado da nação quarta feira última, que além 
de clara; inequívoca e honesta demonstração da nova realida-
de face à pandemia que desima o mundo, Filipe Nyusi mostrou 
preocupação na salvaguarda da integridade do homem e da terra, 
ao tomar medidas necessárias e equilibradas por se mostrarem 
em consonância com o estilo de vida e necessidades da família 
Moçambicana no geral e da juventude em particular. Excelência. 

A Juventude Moçambicana tomará a dianteira e assumirá o papel de 
fiscalizador do cumprimento das novas medidas e se compromete a 
cumprir e aconselhar a cumprir escrupulosamente toda e qualquer 
medida imposta pelo novo documento quarta última anunciado. 

A OJM Saúda igualmente  O Presidente Nyusi pela sábia for-
ma como tem liderado os processos de combate aos ataques 
armados na zona centro e Norte do País, e enconraja os jo-
vens na linha de combate para que continuem de forma abne-
gada, disciplinada e determinada o combate à estes males. 

Maputo. 14 de Janeiro de 2021

GCI SN- OJM

Casal Formiga / Talapa
O antigo presidente do Conselho Nacional da Juventude (CNJ) Manuel Formiga disse ao PpP que 
esteve na festa e que não constitui verdade que não se tenham observado medidas de prevenção 
contra a Covid-19. Sobre as fotos que viralizadas que atestam o contrário acabou por dizer que “estou 
de férias e livre de fumar os charutos que eu quiser” . Já a sua esposa, Anchia Talapa, filha da ministra 
do Trabalho, Margarida Talapa, quando contactada por este jornal e colocada as questões que “posso 
retornar mais tarde porque estou num velório.” . O comunicado atrás reproduzido expressa a posição 
da OJM de concordância com o discurso do PR, mas a prática mostra que Talapa prega uma coisa e 
faz outras contrárias e que podem ser nocivas a saúde pública. O PpP contactou a aniversariante sem 
sucesso, uma vez que não atendeu as nossas chamadas.

da festa”, respondeu a vereadora 
fugindo com o rabo à seringa.

Ademais, Alice Magaia é 
médica de clínica geral e no 
elenco de Comiche é a responsá-
vel principal da Saúde e Acção 
Social ao nível do município de 
Maputo, da qual o distrito da 
Catembe é parte admnistrativa.

Na onda de viralização 
de fotos é possível ver a ve-
readora em altas poses, numa 
boa, uma atitude que está a 
espantar a sua classe (médi-
ca) e a sociedade em geral. 

O PpP foi informado sobre 
uma alegada ameaça a inspecto-
res do INAE que teriam interpe-
lado o evento, o que não cons-
titui verdade. De acordo com a 
Directora do INAE, Ana Rita 
Freitas isso é falso. “As nossas 
equipas não passaram por lá nes-
sa data, tomámos conhecimento 
por via das redes sociais”. Escla-
receu Freitas ainda que “o espaço 
privado não é da competência do 
INAE, mas sim do município” .

Partido Frelimo se 
distancia

O deputado e porta-voz 
do partido Frelimo, Caifadine 
Manasse, falou ao PpP sobre 
esse evento que, desde a se-
mana passada, alimenta con-

versas em vários fóruns com 
destaque para as redes sociais. 

“A nossa posição é res-
peitar as regras, primeiro in-
dividualmente e depois como 
grupo. Cada cidadão moçambi-
cano deve proteger os outros”.

Manasse disse que “desde 
que o camarada Presidente de-
cretou o estado de emergência 
nenhuma festa foi promovida 
pelo partido Frelimo. Inclusive 
as nossas reuniões do CC não 
aconteceram devido a pande-
mia. A responsabilidade daque-
le acto deve ser individual”.

Da comunicação do PR
No dia 13 de Janeiro, isto é, 

quatro dias depois da festa da 
Catembe, o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi se dirigiu 
à nação para anunciar um novo 
pacote de medidas onde apelou 
ao reforço da exigência do teste à 
Covid-19 para quem quer entrar 
no país, agora sem excepções, 
e a medida se aplica a todos os 
viajantes, apelando a que cada 
um se mantenha actualizado so-
bre as normas em vigor em todos 
os países por onde vai circular.

Na sua comunicação, o Che-
fe do Estado acrescentou que 
toda a actividade comercial pas-
sa a ter o seu encerramento às 
18h00, sendo que restaurantes 
podem fechar mais tarde, até 
às 20h00 de segunda à sexta, 
e às 15h00 aos fins de semana.

Segundo o Presidente Nyusi, 
bares, discotecas, salas de jogo, 
casinos e bancas de venda de 

bebidas voltam a fechar na nova 
fase de restrições, assim como 
ginásios e piscinas públicas, 
mantendo-se abertos espaços 
públicos como calçadões para 
caminhadas, sem aglomerações.

As praias estarão também 
interditas a quem as procura 
para recreação e lazer, numa 
altura em que a afluência cres-
cia, dado ser esta a época mais 
quente e de férias no país.

O número máximo de parti-
cipantes em eventos privados é 
reduzido para 30, podendo che-
gar aos 50 desde que seja ao ar 
livre, devendo os mesmos de-
correr até às 20h00. O número 
de participantes em cerimónias 
de cultos religiosos está limita-
do a 50 e os funerais e velórios 
não podem juntar mais que 20 
pessoas, 10 caso a morte tenha 
sido provocada por Covid-19.

O estadista moçambicano 
recomendou ainda o recurso 
ao teletrabalho e uso de novas 
tecnologias, sempre que pos-
sível.Após 21 dias em vigor, a 
partir das 00h00 de sexta-feira, 
será feita nova avaliação das 
medidas, ou seja, depois de 04 
de Fevereiro, com base na evo-
lução dos casos de Covid-19,

Para se referir ao evento o 
PR disse mais ou menos o se-
guinte “..as vossas imagens 
que postam nas vossas festas”.

Não pode ter havido outra 
festa da dimensão daquela nos 
últimos tempos. Estavam lá mui-
tos camaradas no zénite da cele-
bração do aniversário de Mama-
sa num estranho “novo normal.”

Manuel Formiga, Anchia Talapa e a aniversariante Margarida Salimo

Convidas sem observar o destanciamento social
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Europeus financiam ajuda 
alimentar em Moçambique
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Um total de 7,6 milhões de euros em financiamento da União Europeia (UE) está a ajudar o 
Programa Mundial para a Alimentação das Nações Unidas (PMA) a atender às crescentes neces-
sidades alimentares em Moçambique impulsionadas pelas mudanças climáticas, insegurança, 
deslocamento e impacto socioeconómico da pandemia da Covid-19. 

As doações são 
também fun-
d a m e n t a i s 
para o forta-
lecimento da 

capacidade nacional de res-
posta a desastres naturais.

Graças a generosas doações 
como as da UE, o PMA tem for-
necido assistência alimentar a 
quase 323 mil pessoas afectadas 
pela crise em Cabo Delgado, 
onde a escalada da violência des-
locou mais de 565 mil pessoas.

 “Apesar dos desafios e 
desenvolvimentos sem pre-
cedentes nos últimos meses, 
a nossa parceria com o PMA 
tem garantido assistência inin-
terrupta a muitas famílias vul-
neráveis em Moçambique, e 
especialmente ao aumento do 
número das populações deslo-
cadas em Cabo Delgado,” disse 
Annabelle Vasseur, Assistente 
Técnica de Ajuda Humanitá-
ria da UE em Moçambique.

 A UE é também um dos 
parceiros da resposta do PMA 
à época de escassez em Sofala, 
Manica, Tete, Gaza, Maputo-
-Província e Inhambane. Gra-
ças a doações como as da UE, 
o PMA planeia fornecer assis-

tência alimentar a quase 470 
mil pessoas enquanto auxilia 
o Instituto Nacional de Gestão 
do Risco de Desastres (INGD) 
a fortalecer sua capacidade de 
resposta a desastres usando 
veículos aéreos não tripulados 
(drones), que colectam dados 
essenciais de maneira eficiente.

 “As necessidades em Mo-
çambique têm aumentado a 
cada dia. Estamos gratos à UE 
pelo apoio contínuo que nos 
permite chegar àqueles que 
mais precisam ”, disse Anto-
nella D’Aprile, Representante 
do PMA em Moçambique. “Os 
investimentos contínuos da 
UE em tecnologias inovadoras 
também desempenharam um 
papel fundamental no aprimo-
ramento da capacidade de res-
posta a catástrofes, permitindo 
salvar vidas e realizar análises 
logo após desastres naturais”.

 O financiamento da UE 
também está a permitir que o 
PMA desenvolva projectos ino-
vadores para ofortalecimento da 
resiliência climática em comu-
nidades nos distritos de Gaza 
e Tete, os quais sãopropensos 
à seca. Uma dessas inovações 
é o desenvolvimento de um 

sistema de alerta de seca que 
permite a agricultores a se pre-
pararem para períodos prolonga-
dos de seca. Quando o sistema 
estiver totalmente operacional, 

ele aumentará a resiliência dos 
agricultores a desastres natu-
rais e reduzirá o dano potencial 
aos seus meios de subsistência.

 A União Europeia é um par-

ceiro de longa data do PMA, con-
tribuindo com mais de 32,8 mi-
lhões de euros para as actividades 
do PMA em Moçambique nos 
últimos cinco anos.(Redacção)

Não é desta que 
a Comunidade 
do Desenvolvi-
mento da África 
Austral (SADC) 

vai ter a cimeira extraordinária 
da Troika do Õrgão de Defesa, 
que visava discutir o conflito em 
Cabo Delgado. A cimeira ex-
traordinária estava inicialmente 
marcada para 17 a 20 de Janei-
ro corrente, em Maputo, mas 
acabou sendo adiada sine die. 

A cimeira extraordinária fora 
marcada num encontro em Ga-
borone, Botswana, no dia 27 de 
Novembro de 2020. A razão dada 
para o adiamento é a Covid-19, 
cujo número de casos tem esta-
do a disparar pela região, sobre-
carregando os sistemas de saúde. 
Assim, esperava-se que na ci-
meira de Maputo Moçambique 
apresentasse o plano abrangente 
para o combate ao terrorismo.

Entretanto, a Covid-19 não 
coibiu a vinda ao país de uma 
delegação da União Europeia 
para vir discutir um possível en-
volvimento daquela organização 
continental na guerra contra o 
terrorismo em Cabo Delgado.

Analistas argumentam que a 
razão porque Moçambique tem 
estado a evitar submeter o tal pla-
no abrangente à SADC é porque 
não quer um envolvimento de or-
ganismos regionais, continentais e 
internacionais, bem como de for-
ças multilaterais. Não é por acaso 
que o Governo de Filipe Nyusi 
tem a evitar as investidas diplomá-
ticas e militares tanto da SADC, 
União Europeia, Nações Unidas 

e Estados Unidos da América.
As repetidas recusas do Go-

verno de fornecer o plano à 
SADC, submetendo uma lista 
do equipamento que precisa, e 
o cancelamento à última hora 
da cimeira, torna clara a ideia 
de que Nyusi e os seus generais 
não estão interessados em envol-
ver organismos internacionais.

A SADC está interessada em 
ajudar Moçambique na luta con-
tra o terrorismo, tanto não seja 
porque é signatário da estratégia 
regional contra o terrorismo, que 
obriga o bloco a apoiar o país, 
bem como o artigo 6(1) do Pacto 
Mútuo de Defesa da SADC, que 
considera um ataque armado con-
tra um estado membro como uma 
ameaça à estabilidade regional.

O jornalista britânico Jose-
ph Hanlon escreve no seu bole-
tim de notícias que “[o Gover-
no] compreende que precisa de 
ajuda externa para combater os 
insurgentes, mas quer manter o 
controlo total do envolvimento 
deles. Os governos estrangeiros 
com programas específicos tais 
como formação ou fornecimen-
to de equipamento, mercenários 
contratados, e agências da ONU 
cuidando de deslocados são bem-
-vindos – se estiverem estritamen-
te sob controlo moçambicano.”

Entretanto, o Presidente Nyu-
si acaba de nomear Eugénio Mus-
sa para Chefe do Estado Maior 
do Exército. Mussa tinha também 
sido nomeado comandante do 
Teatro Operacional do Norte. No 
mesmo despacho, Nyusi também 
nomeou Bertoline Capitine para 

vice-Chefe do Estado do Exército.
Como comandante do Teatro 

Operacional do Norte, Mussa é 
que aparecia a falar à comuni-
cação social, de alguma forma 
substituindo o comandante geral 
da polícia, Bernardino Rafael. 
A medida é vista como uma ma-
nobra que visa colocar as For-
ças Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM) no comando 
das operações. O controlo das 
operações contra os terroristas 
esteve desde o início nas mãos 
das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS), que consistem da 
Unidade de Intervenção Rápi-
da (UIR) e exército, sob o con-
trole do Ministério do Interior. 

A razão de serem as FDS e 
não as FADM a combaterem em 
Cabo Delgado funda-se na Po-
lítica de Defesa Nacional, que 
preconiza que a segurança inter-
na está a cargo da Polícia da Re-
pública de Moçambique (PRM) 
e não das FADM, intervindo a 
última em casos expressamen-
te previstos na Constituição 
da República, isto é, as Forças 
Armadas só têm supremacia 
quando se declara o Estado de 
Guerra, Estado de Sítio ou o 
Estado de Emergência. Neste 
momento, o conflito em Cabo 
Delgado ainda é visto como uma 
questão de desordem pública.

Será que o Governo ganhou 
consciência de que o que está 
a acontecer em Cabo Delgado 
é uma guerra e não mais uma 
mera desordem pública ao colo-
car um militar a dirigir as ope-
rações no norte do país? (PpP) 

Nem em Maputo aconteceu



Olhar de lince Ivan Gonçalves: ivanpapucidesg@gmail.com

Manica

Polícia solidariza-se com 
vítimas de guerra

A Polícia da República de Moçambique (PRM), em Manica, procedeu há dias a 
entrega de um donativo composto por diversos produtos ao Instituto Nacional 
de Gestão e Redução de Risco de Desastres (INGD).

Trata-se de um 
lote de produtos 
canalizados à 
instituição outro-
ra denominada 

Instituto Nacional de Ges-
tão de Calamidades (INGC), 
passando actualmente a de-
signar-se INGD, a luz de um 
decreto presidencial que re-
centemente entrou em vigor.

Na ocasião, o comandante 
provincial da PRM em Manica 
Francisco Raul Simões afir-
mou que o gesto vai minorar 
o sofrimento por que passam 
as populações vítima dos ac-
tos terroristas na província se-
tentrional de Cabo Delgado e 
dos ataques armados protago-
nizados pela auto-proclamada 
Junta Militar da Renamo nas 
províncias centrais de Ma-
nica e Sofala, que se encon-
tram albergadas nos diferen-
tes centros de acolhimento.

Segundo Francisco Si-
mões, é esforço de todos os 
polícias que estão no terreno 
assim como de mais mem-
bros do Ministério do Inte-
rior que, se apercebendo da 
situação por que passam as 
populações deslocadas, de-
ram o seu pouco para aliviar 
o sofrimento de quem precisa.

“Estamos hoje a efectuar a 
entrega deste lote de produtos 
como géneros alimentícios, 
vestuário, calçado, material 

de higienização, entre outros, 
cujo destino será para os nos-
sos irmãos deslocados, vítima 
dos actos terroristas, no Teatro 
Operacional Norte e da Junta 
Militar, no Teatro Operacio-
nal Centro”, explicou aquele 
quadro sénior do Ministério 
do Interior, tendo vincado que 
uma das áreas de actuação 
das (FDS) Forças de Defesa e 
Segurança são os serviços so-
ciais da PRM onde para além 
de várias actividades viradas 
para os sócios também solida-

rizam-se com várias vítimas.
Por seu turno o delegado 

provincial do Instituto Nacio-
nal de Gestão e Redução de 
Risco de Desastres (INGD) em 
Manica, Augusto Alexandre, 
enalteceu o gesto filantrópico 
demonstrado pelos homens da 
lei e ordem ao nível daquela 
parcela do país e assegurou que 
o donativo ora recebido será 
muito brevemente levado às 
populações vítimas de guerra 
no Norte e Centro do país.(x)

Benedito António 
em Chimoio
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A investigadora moçambicana Egna Sidumo defende que o nosso país deve levar mais tempo a 
estudar melhor opção de ajuda internacional para combater ao terrorismo na província de Cabo 
Delgado. Segundo Sidumo, os países que frequentemente oferecem esse tipo de ajuda podem ter 
outros interesses inconfessáveis. 

Combate ao terrorismo em Cabo Delgado

Nosso país é apetecível para 
receber ajuda militar 

Respondendo a in-
ternautas moçam-
bicanos, nesta 
segunda-feira, num 
diálogo de Alto Ní-

vel sobre Paz & Segurança, Egna 
Sidumo explicou que, na luta 
contra o terrorismo na província 
de Cabo Delgado, não se pode 
só falar de apoio para o combate 
ao terrorismo naquela província, 
mas é preciso olhar para o com-
bate ao terrorismo internacional 
no seu todo, justificando que é 
preciso perceber que o terrorismo 
não começa em Moçambique.

Sobre provável ajuda militar a 
Moçambique, Sidumo reconhece 
que, embora não seja sua área de 
pesquisa, no caso de envio de uma 
força militar específica das Nações 
Unidas ou da SADC, é importan-
te, antes aferir como é que essa 
ajuda pode influenciar no nível do 
controlo territorial e sobretudo no 
nível de controlo das operações, 
que Moçambique tenha mais 
tempo para avaliar se vale a pena 
recebermos esse tipo de ajuda.

“Não há almoços de borla”
É que segundo é o entendi-

mento dos profissionais das Re-
lações Internacionais “não exis-
tem amigos, existem interesses, 
e muitos dos países que muitas 
vezes oferecem esta ajuda, apesar 
de existir sempre um fundamen-
to humanitário, por detrás destas 
ofertas, há muitos interesses que 
essas potências tem para com 
Moçambique e o país está ciente 
disso”, justificou Egna Sidumo.

Segundo Sidumo, é verda-
de que o terrorismo é um fe-
nómeno novo e assustador em 
Moçambique e que para nós 
todo mundo deveria vir ao nos-
so socorro, mas o terrorismo em 
Cabo Delgado não é um fenóme-
no exclusivo de Moçambique. 

“Tivemos aqui ao lado na 
Tanzânia, no Quénia, temos ques-

tões de terrorismo na República 
Democrática de Congo, toda a re-
gião do Sahel para quem conhece, 
sabe que em Mali, no Níger, etc., 
também estão a sofrer ameaças do 
terrorismo”, enfatizou Sidumo.

Aliás, a investigadora Egna 
Sidumo acredita que a União 
Africana tem estado a fazer um 
exercício que também não é 
um exercício fácil. As Nações 
Unidas, idem, através de vá-
rias plataformas segundo ela, 
também têm estado a trabalhar.

Há também o desafio de 
gestão sustentável dos 

recursos naturais
Mas por outro lado, de acor-

do com a mesma investigadora, 
também é preciso perceber que 
há uma questão interna penden-
te por se resolver que tem a ver 
com a gestão de recursos naturais. 

“Há quem diga que a gestão 
dos recursos naturais traz esse tipo 
de problemas, então, não é uma 
questão simples como todos ima-

ginamos de que se estamos a so-
frer com o terrorismo, então, por 
isso, todo mundo deve vir nos so-
correr. Existem vários instrumen-
tos, as Nações Unidas fizeram re-
centemente uma consulta global e 
nessa consulta existe um relatório 
que nos permite ver o que é que 
vários países, incluindo a própria 
SADC, já fizeram, que instrumen-
tos os países têm individualmen-
te e dentro dos seus grupos para 
combater ao terrorismo em Cabo 
Delgado, mas há sempre a últi-
ma palavra que cabe ao país que 
é a principal vítima do conflito.

De acordo com Egna Sidumo, 
Moçambique está numa situação 
de (ainda) estar a estudar opções 
para entender quais são as melho-
res opções que pretende usar, con-
forme ajuntou ainda nesta semana 
teríamos a segunda reunião da 
SADC sobre a temática do terro-
rismo, depois da reunião de Mapu-
to que aconteceu em Dezembro, 
mas por motivos de segurança 
devido a pandemia da Covid-19 
foi adiada e não se sabe a próxi-

ma data da realização do evento.

Há falso radicalismo 
religioso em Moçambique

Questionada ainda no mesmo 
evento, sobre o tipo de extremis-
mo que fustiga a província de 
Cabo Delgado, Egna Sidumo ex-
plicou que a questão do terrorismo 
em Cabo Delgado é uma questão 
bastante sensível, referente a 
ameaça do extremismo violento.

Sidumo acrescenta que exis-
tem pessoas dentro das nossas 
comunidades, mais especifica-
mente, em Cabo Delgado, que 
por várias razões, segundo vários 
estudos disponíveis, as causas 
podem ser económicas “onde 
as pessoas sentem que tem me-
nos oportunidades para aceder 
a determinados patamares”.

Há também evocação de ra-
zões políticas, no sentido que, se-
gundo Sidumo, há pessoas que se 
sentem de certa forma excluídos 
das discussões políticas ou ainda 
“por razões étnicas sentem que por 
pertencerem a uma etnia ou a uma 
comunidade, as oportunidades 
para si escasseiam, por essas e ou-
tras razões de 2017 (oficialmente 
2018) até cá as pessoas começa-
ram a considerar a possibilidade 
de usar a violência como forma de 
expressar o seu descontentamen-
to em relação a vários assuntos”.

Em relação ao extremismo, 
é uma questão importante saber 
o tipo de extremismo que está 
sendo perpetuado na província 
de Cabo Delgado. Segundo a 
pesquisadora Egna Sidumo, o 
rosto mais visível é do extremis-
mo religioso, mas, segundo ela, é 
muito importante não fazer cor-
relações deste extremismo com 
determinadas religiões específi-
cas, no caso, com o islamismo.

“Sabemos que as principais e 
maiores vítimas do terrorismo que 
está a acontecer em Cabo Delga-
do pertencem a religião islâmica e 
nos muitas vezes de forma errada 

pensamos ou associamos o isla-
mismo a questão do extremismo 
violento. É preciso se saber que, 
apesar do rosto do extremis-
mo violento em Cabo Delgado 
parecer ser islâmico, não tem 
nada efectivamente da religião 
islâmica”, sentenciou Sidumo.

Egna Sidumo é pesquisadora 
e Chefe do Departamento de Po-
lítica Externa e Relações Inter-
nacionais no Centro de Estudos 
Estratégicos da Universidade Joa-
quim Chissano (CEEI do antigo 
ISRI). Com Mestrado em Estudos 
Políticos e Sociais da América 
Latina pela Universidade Alber-
to Hurtado-Chile, é igualmente 
Consultora das Nações Unidas 
na actualização das dimensões 
de género na resposta ao terroris-
mo e Prevenção do Extremismo 
Violento, bem como coordena o 
projecto de investigação sobre a 
resiliência das comunidades face 
à violência extrema nas provín-
cias de Nampula e Cabo Delga-
do, na relação entre a Polícia e 
comunidades em contextos de 
conflito e extremismo violento e, 
o impacto dos ataques terroristas 
em Cabo Delgado na mobilidade 
das comunidades afectadas (Pes-
soas Internamente Deslocadas). 

Para além de docente 
nas Universidades Joaquim 
Chissano e São Tomás des-
de 2014, Egna já foi Consul-
tora do FAN no mapeamento 
de oportunidades de negócios.

Ainda na área de pesquisa, 
coordenou também estudos pro-
movidos pela LawyersWithou-
tBorders Canada, Organização 
Internacional do Trabalho (ILO), 
Aidsfonds e Muleide, sobre o 
impacto dos conflitos armados 
sobre as vidas das mulheres e ra-
parigas em Moçambique, sobre o 
ambiente de negócios e a susten-
tabilidade das empresas em Cabo 
Delgado, sobre os mecanismos de 
protecção social de pessoas viven-
do com HIV, entre outras matérias.

Egna Sidumo, investigadora moçambicana

Dávio David
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SOCIEDADE
Novos membros da CNE

Sala da Paz pede reforço da 
integridade dos processos eleitorais

A Sala da Paz, uma Plataforma da Sociedade Civil que monitora os processos eleitorais em Mo-
çambique, apela aos novos membros da Comissão Nacional de Eleições (CNE), recentemente 
empossados, a contribuírem para melhorar a integridade dos processos eleitorais em Moçambi-
que, observando as leis, pautando sempre pela busca de consensos e mantendo diálogo aberto e 
permanente com os partidos políticos e com demais actores interessados nos processos eleito-
rais.  

Passados 30 anos 
desde que o país 
instituiu formal-
mente a demo-
cracia multipar-

tidária, um período em que 
foram organizadas seis elei-
ções gerais, cinco eleições 
autárquicas e três eleições 
provinciais, a Sala da Paz 
considera haver experiên-
cia necessária e capacidade 
para que Moçambique pos-
sa fazer parte de países que 
realizam processos eleitorais 
transparentes cujos resulta-
dos sejam credíveis e acei-
tes pelos principais actores.

Independentemente da 
sua proveniência, a lei da 
CNE protege a cada um dos 
membros ao estabelecer que 
os mesmos são inamovíveis, 
pelo que no exercício das suas 
funções, espera-se que não 
representem às instituições 
públicas ou privadas, orga-
nizações políticas ou sociais 
de proveniência, pautando a 
sua conduta na base da in-
dependência, imparcialidade 
e responsabilidade, contri-
buindo desta forma para a li-
sura dos processos eleitorais.

Para a Sala da Paz, já não 
é justificável que os proces-
sos eleitorais continuem a ser 
caracterizados por acusações 
de fraude, manipulações (do 
recenseamento e dos resulta-
dos eleitorais), troca de resul-
tados, falsificação de editais, 
distúrbios na hora de votação 
e de contagem de votos, de-
ficiente credenciação dos ob-
servadores entre outras situa-
ções, que mesmo que ocorram 
de forma isolada contribuem 
para manchar todo o proces-

so eleitoral e retirar confian-
ça dos actores envolvidos. 

“Vezes há em que a fra-
ca integridade dos proces-
sos eleitorais conduziram a 
contestações que evoluíram 
à violência político-militar, 
provocando danos huma-
nos e materiais”, remeten-
do a população a uma si-
tuação de dor e sofrimento.

A Sala da Paz espera que 
no exercício das suas fun-
ções, a CNE seja mais aberta 
e dialogante, partilhando pu-
blicamente os seus planos de 
actividades e aprimorando os 
mecanismos de participação 
e contribuição dos diferentes 
actores políticos, a Sociedade 
Civil, os cidadãos em geral.

No entendimento desta 
plataforma, entre as lições 
que podem ser tiradas dos 
processos passados, o órgão 
deve considerar seriamente a 
mobilização prévia dos recur-
sos para o seu funcionamento 
dentro dos prazos a serem 

estabelecidos em calendários 
eleitorais, a realização de 
campanhas de educação cívi-
co-eleitoral de forma perma-
nente, sendo mais vigorosos 
no período eleitoral de modo 
a reduzir os níveis de absten-
ção eleitoral, adoptar aborda-
gens inovadoras e aprimorar 
o uso de plataformas digitais 
de comunicação, analisar os 
constrangimentos logísticos 
que têm sido característicos 
em processos eleitorais, com 
impacto negativo no cumpri-
mento das metas, horários e/
ou calendários de recensea-
mento eleitoral bem como de 
votação, planificação atem-
pada do processo formativo, 
para garantir o aprimoramen-
to da legislação eleitoral por 
parte dos Órgãos de Gestão 
e Administração Eleitoral a 
diferentes níveis e dos prin-
cipais actores do processo, 
assegurar a credenciação 
atempada de delegados dos 
partidos, dos observadores 
eleitorais e jornalistas, tendo 

em conta a tendência recente 
de cada vez mais solicitar-se 
estes serviços, entre outras. 

A integridade dos 
processos eleitorais não 
depende exclusivamente 

da CNE
Ciente que a Comissão 

Nacional de Eleições tem 
responsabilidades acrescidas 
na credibilização e integrida-
de dos processos eleitorais, a 
Sala da Paz recorda, em seu 
comunicado, que tal respon-
sabilidade não é exclusiva a 
este órgão, sendo por isso ne-
cessário que todas as forças 
vivas da sociedade se esfor-
cem a desempenhar o seu pa-
pel da melhor forma possível.

Este alerta é sustentado 
pela percepção desta organi-
zação segundo a qual a inte-
gridade de processos eleito-
rais depende também, entre 
outros aspectos, de institui-
ções fortes, que garantam a 
criação de ambiente favorá-

vel ao exercício da liberdade 
do exercício do voto, garan-
tindo igualmente a transpa-
rência e justeza do processo. 
Daí que a agremiação faz um 
apelo para que cada actor se 
engaje de forma enérgica e 
efusiva em contribuir, den-
tro dos ditames legais, para 
o fortalecimento da integri-
dade dos processos eleitorais. 

A punição exemplar dos 
infractores da legislação, a 
disponibilização atempada 
dos recursos necessários para 
as operações eleitorais, jul-
gamento justo dos crimes e 
ilícitos eleitorais, criação de 
garantias de segurança aos 
cidadãos e demais actores 
políticos no exercício dos 
seus direitos, fornecimento 
de informação de qualida-
de aos cidadãos, são alguns 
dos aspectos importantes 
cuja garantia não seria pos-
sível sem o envolvimento 
de entidades públicas e pri-
vadas com as devidas res-
ponsabilidades no processo. 

Assim, a Sala da Paz ape-
la às entidades governamen-
tais competentes, aos parti-
dos políticos, sociedade civil, 
comunidade internacional, 
órgãos de comunicação so-
cial, cidadãos no geral, a con-
tribuírem da melhor forma 
possível para a integridade 
dos processos eleitorais, um 
dos indicadores importantes 
do nível de democraticidade 
de um país. “O envolvimen-
to adequado de todos estes 
actores irá contribuir em 
grande medida para que os 
resultados dos futuros pro-
cessos eleitorais reflictam 
de facto a vontade dos ci-
dadãos e que todos os acto-
res relevantes não se sintam 
prejudicados no processo”. 

Constantino Novela



CULTURA
Adelson Mourinho Bang (1980-2021)

O último adeus
As figuras que estiveram no seu velório diziam 
muito de quem ia a enterrar. O velório realiza-
do no Paços do Conselho Municipal de Maputo, 
contou com a presença do Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi; o Primeiro-Ministro, Carlos 
Agostinho do Rosário e a ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materula. Era o último adeus 
a Adelson Mourinho, nome civil de Bang, que 
perdeu a vida na África do Sul vítima de cancro 
no dia 11 de Janeiro.

O velório, que ar-
rancou às 09h00 
e foi até 14h00, 
foi bastante 
concorrido. Es-

tiveram figuras anónimas, que 
queriam dar o último adeus ao 
“salvador da música moçam-
bicana”; artistas, que se viram 
mais valorizados pelo trabalho 
do Bang; mas também por fi-
guras políticas, que afinal tam-
bém acompanhavam o alen-
to que os projectos de Bang 
dava a música moçambicana.

Carlos Agostinho do Ro-
sário, em breve conversa com 
a imprensa, ateve-se às acções 
desenvolvidas por Bang em prol 
das artes e cultura, salientando o 
seu patriotismo e o seu trabalho 
realizado na promoção da músi-
ca dentro e fora do país. Por isso, 
na óptica do Primeiro-Ministro, 
a juventude deve inspirar-se nele 
para construir um ideal, pois 
sempre acreditou no que fazia. 
“O Bang era um jovem que en-
quadrava outros jovens para, em 
conjunto, fazerem o melhor em 
prol da cultura”, anotou Carlos 
Agostinho do Rosário, lamen-
tando a perda que caiu, de uma 
maneira geral, sobre o país, uma 
vez que, na visão do governante, 
Bang era um dos melhores filhos 
do país, engajado e construtor. 

Na sua mensagem de des-
pedida, lida pelo músico Val-
demiro José, a classe artística 
curvou-se à dimensão de Bang, 
considerando que ele era uma 
pessoa que idealizava, reali-
zava, promovia e celebrava as 
suas conquistas com todos os 
seus amigos e não só. “Bang, 
foi amigo, irmão, companhei-

ro, conselheiro, mentor e agente 
não só de alguns músicos, mas 
de todos de toda a geração de 
artistas. Bang foi, para nós, um 
herói, pois enquanto vivo lutou 
para um crescimento nacional e 
internacional da nossa música. 
Ele não media esforços para ver 
os artistas moçambicanos bri-
lharem”, disse Valdemiro José.

Já Ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materula, 
caracterizou Adelson Mourinho 
como um jovem criativo, exí-
mio empresário e produtor de 
eventos culturais, que se notabi-
lizou com a criação da Bang En-
tretenimento, firma vocacionada 
à promoção de eventos cultu-
rais. “Bang soube dinamizar a 
indústria musical, através da 
promoção e divulgação da mú-
sica moçambicana, tornando-se 
assim, uma figura de tarimba 
na indústria do Entretenimento 

nacional. Granjeou simpatias 
porque foi alguém que soube 
agregar talentos e compositores 
da música, num único propósito 
de alavancar a indústria do en-
tretenimento em Moçambique.

As realizações
Há um antes e um depois da 

música mainstream moçambica-
na que tem como marco os anos 
áureos do colectivo que juntou 
Dama do Bling, Zico, Lizha 
James, Denny OG, Valdemiro 
José sob as orientações de Bang.

Bang, que até começou por 
tentar ser artista, fez caminho 
como aquele que fez os outros 
brilharem. Foi o “salvador da 
música moçambicana” num 
período de marasmo. Tirou a 
música das fronteiras moçambi-
canas, colocando em mercados 
estrangeiros, não apenas a mú-
sica que estes artistas faziam, 
mas também os próprios artis-
tas o que resultou em parcerias.

O nome de Moçambique fez-
-se ouvir em awards internacio-
nais, com nomeações em várias 
categorias, sobretudo, de artistas 
filiados a sua label. Todas as la-
bels que chegaram depois de 
2005 devem muito a Bang En-
tretenimento, ainda que por um 
momento parecessem rivalizar.

Deu um imput a difusão do 
Pandza, ritmo que teve pionei-
ros como Denny OG e Zico. 
Dama do Bling também foi 
uma aposta que fez. Valdemiro 
José, ainda em início de car-
reira, teve em Bang o patrono. 
Como anos depois, já com o 
projecto Âncora, também deu 
espaço para brilharetes de novos 
artistas como Valter Artístico, 
Celso Notiço, Lloyd K, Simone 
Silva, o grupo Os do Momento.

A produção de eventos, 
com grandes marcas que lhe 
estavam associadas, provou 

a visibilidade que o entrete-
nimento moçambicano pode 
dar a um mercado de empre-
sários que deixavam o entrete-
nimento para segundo plano.

Meses de luta
Os últimos cinco meses 

não foram fáceis para Adelson 
Mourinho, nome de registo de 
Bang, que deu nome a Bang 
Entretenimento, a maior label 
de música em Moçambique. 

Os cuidados médicos in-
tensivos em que se encontrava 
Bang eram tão delicados e de-
masiadamente avultados que a 
esposa, a cantora Lizha James, 
amigos e familiares iniciaram 
uma campanha de angariação de 
fundos para conseguir a solicita-
da quantia de um milhão de ran-
des (cerca de 5.100.000 milhões 
de meticais) para custear as des-
pesas do tratamento da doença.

Em Dezembro, quando o 
quadro clínico do produtor mu-
sical se agravou, a Bang Entre-
tenimento e a televisão Strong 
Live, firmas do empresário, emi-
tiram um comunicado a indicar 
que a situação era delicada e que 
Adelson Mourinho já se encon-
trava internado desde Agosto, 
mas que já lutava contra a en-
fermidade há mais de um ano.
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“Avó Dezanove” 
exibido em festival na França

O f i l m e “ A v ó 
Dezanove e 
o Segredo do 
Soviético”, de 
João Ribeiro, 

é um dos destaques da 18ª 
edição do Festival des Ci-
némas d’Afrique du Pays 
d’Apt (FCAPA), que terá lu-
gar esta semana na França.  

No evento, que será rea-
lizado entre 22 e 28 de Ja-
neiro, o filme passará no 
dia 25 e será seguido de um 
debate com João Ribeiro.

Também está previs-

to que em Fevereiro a obra 
faça parte do catálogo do 
New York African Film Fes-
tival, nos Estados Unidos. 

“Avó Dezanove e o Se-
gredo do Soviético” é ins-
pirado num romance com o 
mesmo título do conceituado 
escritor angolano Ondjaki. 
Decorre numa pequena vila 
angolana à beira-mar, onde 
a construção de um mauso-
léu em homenagem ao fale-
cido Presidente de Angola, 
Agostinho Neto, ameaça 
explodir toda a redondeza.

O filme estreou em Feve-
reiro no Pan African Film Fes-
tival, em Los Angeles, EUA. 

Venceu os prémios de 
Melhor Longa de Ficção na 
7ª Edição do - Festival In-
ternacional de Cinema da 
Cidade da Praia (Plateau), 
em Cabo Verde, Melhor 
Realização (João Ribeiro) 
e Melhor Actriz Secundá-
ria (Ana Magaia), nos Ki-
sima Music & Film Awards 
(Quénia) e de Melhor Filme, 
no Black International Ci-
nema Berlim (Alemanha).

Morreu pianista  Adérito Gomate

Início de ano negro 
para a música mo-
çambicana. Enquan-
to se chorava ainda 
a morte de Bang, 

soube-se da morte do pia-
nista, do conjunto musical 
Alambique, Adérito Francis-
co Gomate, a 15 de Janeiro 
de 2021, vítima de doença.

Foi-se o artista, mas ficou 
a obra de um artista que se di-
vidia em vários, tocava piano, 
ensinava música e cantava.

Era pianista e vocalista 
de Alambique, uma banda 
histórica fundada em 1984 
pelos músicos Hortêncio 
Langa, Arão Litsure, Chil-
do Tomás e Celso Paco.

Gomate estudou música 
no Centro de Estudos Cul-
turais especializando-se em 
piano e guitarra. Após con-
cluir o curso, ao longo da 
sua vida profissional, Adérito 
trabalhou como pianista nos 

Hotéis: Andalucia, Polana e 
Avenida. Simultaneamente, 
dedicava-se ao ensino, lec-
cionando aulas de música 
na Escola Internacional de 
Maputo e colaborando com 

o INDE (Instituto Nacional 
para o Desenvolvimento da 
Educação) na produção de 
manuais de educação mu-
sical para o Ensino Básico.

Ingressou na Banda Alam-
bique em 1984. Mercê da sua 
sensibilidade e conhecimento 
musicais, a sua prestação foi 
de grande valia na prossecu-
ção dos objectivos de inovar e 
modernizar a música moçam-
bicana dentro e fora do País.

É de destacar a sua presen-
ça nas digressões que levaram 
a banda Alambique ao Zimba-
bwe, Suécia, Noruega, Dina-
marca e Filândia; bem como 
a Itália (Veneza), Alemanha, 
Holanda, Áustria e Suíça.

Adérito Gomate era um 
apaixonado cultor do jazz, 
tendo, por conseguinte, prota-
gonizado uma experiência no-
tável com a iniciativa de criar 
uma Big Band, com a cola-
boração de músicos da banda 
da Polícia de Moçambique. 

Com o Alambique e o 
Grupo de jazz de Maputo, 
Adérito Gomate abrilhantou 
momentos áureos das ses-

sões de jazz nos Restauran-
tes Costa de Sol e Topázio 
conquistando a admiração 
e o respeito dos amantes 
daquele género musical.

“A inesperada partida de 
Adérito Gomate deixa um 
profundo vazio nos corações 
dos seus colegas e uma enor-
me instabilidade na cartei-
ra de projectos que a Banda 
Alambique se propõe realizar 
com vista ao desenvolvimen-
to da música moçambicana. 
Não obstante, o legado de 
Adérito Gomate perdurará na 
nossa memória como exem-
plo de entusiasmo e dedicação 
à cultura e a música moçam-
bicanas”, escreve a Banda 
Alambique em comunicado. 

Gomate dei-
xa esposa e filhos. 

Celebração da mulher em 
Antologia da Trinta Zero Nove

A editora Trinta 
Zero Nove vai 
publicar uma an-
tologia de contos 
escritos por mu-

lheres para celebrar 7 de Abril, 
Dia da mulher moçambicana. 

Para o efeito, está a pro-
mover um concurso de prosa 
com vista a seleccionar sete 
textos de mulheres com sen-
sibilidade para a escrita, mas 
sem oportunidades para mos-
trar o seu talento. Os contos 
devem ser inéditos e sub-
metidos até 28 de Fevereiro.

Segundo a tradutora e 
editora Sandra Tamele, fun-
dadora da Trinta Zero Nove, 
citada pelo Notícias, as con-
correntes poderão participar 
numa oficina de escrita cria-
tiva com vista a melhorar a 
qualidade dos seus textos. 

Disse também que a anto-
logia será traduzida para três 
línguas moçambicanas, desig-
nadamente chichangana, cice-
na e emakwa, para garantir que 
a obra seja mais abrangente e 
chegue a muitos leitores. Fora 
disso, a tradução é uma das es-

pecialidades daquela editora. 
A Trinta Zero Nove tam-

bém pretende trazer uma 
espécie de equilíbrio na li-
teratura moçambicana, consi-
derando que ela é, aparente-
mente, dominada por homens. 

“Há pouca representativi-
dade de mulheres na literatura 
moçambicana, daí que tenta-
mos catapultá-las, de modo a 
tirá-las do anonimato e mos-
trar que elas existem e preci-
sam de investimento”, disse.

Sandra Tamele anunciou 
ainda a existência de um pro-
jecto que indica o lançamento 
de mais antologias do género, 
depois de duas obras iguais 
a esta que foram coloca-
das à disposição do público. 

A primeira edição acon-
teceu ano passado, mas a co-
lectânea não saiu porque a 
inesperada pandemia do novo 
coronavírus intrometeu-se nos 
planos da Trinta Zero Nove.

“Temos textos reservados 
desde o ano passado”, expli-
cou Sandra Tamele, adiantando 
que “dependendo da participa-
ção teremos duas colectâneas”.
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Mais de três mil trabalhadores   
perderam emprego em Inhambane

OTM (Organização dos Trabalhadores Moçambicanos)  preocupada  com   em-
presas  que  descontam  e não  canalizam  dinheiro  ao instituto  Nacional  de 
Segurança Social

A pandemia da Covid-19, assim como a falta de recursos financeiros  por  parte de algumas  
empresas privadas sediadas  na  província  de  Inhambane, prejudicou  cerca  de  3 mil  
trabalhadores que ficaram  sem seus  postos  de trabalho nos  ramos  hoteleiro, turismo, 
construção civil, entre  outros.

Segundo dados  apu-
rados   pela  nossa  
reportagem  junto  
da  direcção pro-
vincial de inspec-

ção no trabalho, apenas 700 
trabalhadores já  regressa-
ram aos seus locais laborais.

Custódio Zeferino Amôs, se-
cretário  do  conselho  dos  sindi-
catos  a nível  da  província  disse, 
em entrevista  concedida  a este 
semanário,   que  aquela   organi-
zação  congrega  14  representa-
ções  sindicais  e  uma   associa-
ção  constituída  na  sua  estrutura  
por  vendedores  informais.

Do  total  são cerca  de  24.337 
mil  trabalhadores  registados   
em  Inhambane  e  a  maioria  é 
representada  pelos   funcionários  
do  sector  publico seguidos  pelo  
sindicato    da  industria  alimentar  
e  de  bebidas .O  género  femini-
no  destaca-se  com elevado  nu-
mero  de funcionários   a nível  de 

todas  representações  sindicais. 
Neste momento,  segundo  

Custodio  Zeferino  Amôs  repre-
sentante  da  Organização  dos  
Trabalhadores  Moçambicanos  
em  Inhambane (OTM), aquela  
colectividade  está  a atravessar  
momentos  dolorosos  devido  a 
falta  de  canalização de  fundos  
descontados  por  parte  de  al-
gumas empresas  ao  Instituto  
Nacional  de  Segurança   Social( 
INSS),  o  que  prejudica  em  

grande  medida   os  funciona-
rios  quando  atingem  a  idade 
de  reforma a que tem direito.

“A nível da  justiça  decorre  
entre  tantos,  um  processo  ju-
dicial  contra  um  supermercado  
localizado  no  distrito  de  Jan-
gamo  em  que  os  gestores  des-
contavam  valores  mensalmente  
nos  salários  e posteriormente   
não canalizavam  valores  ao 
Instituto  Nacional de segurança  
social (INSS)   num  montan-

te  que se aproxima   a  443,854 
mil  meticais  prejudicando  10  
dos  seus  subordinados’’disse.

No  passado  semestre  aque-
la  agremiação  que  junta  sin-
dicatos  a nível  daquele  ponto  
do país  em  coordenação  com  
o centro   de  mediação  labo-
ral  receberam  41 queixas  das 
quais  36 foram  mediadas, 4, 
as partes  em  conflito  entra-
ram  em  consenso  e houve re-
gisto  de  apenas um  impasse.

Em  Inhambane  são  fre-
quentes  nas  unidades  de pro-
dução  desentendimentos  entre  
o  patronato  e os  trabalhado-
res  relaccionados com  a falta  
de pagamentos  de  salários, o 
abandono  de empresas  na sua 
maioria do  ramo  do turismo  por  
parte  dos  legítimos donos  que  
alegam  não  possuírem  capital  
financeiro para  prosseguir  com 
o prosseguimento do desenvol-
vimentodos seus  empreendi-

mentos turisticos,  verifica-se 
também  doutro ladoa demora  
na indeminização  o que   preju-
dica  e  atropela a  garantia  do  
direito  do  trabalhador  e da  se-
gurança  dos  seus  dependentes.

Contudoe  para por cobro    a 
estas inquietações  a  (OTM)  e  
as  organizações  a  si  vincu-
ladas  tem  se  desdobrado  na 
organização  de  palestras   em  
empresas   sobre  os  direitos  e 
deveres   do  trabalhador   no 
sector  de trabalho  onde  se  
aborda  igualmente  a  situação  
do  HIV/SIDA, pandemia que  
vem  enfraquecendo  a  mão  de  
obra  em diversas  Instituições  
Nacionais  incluindo  os ramos  
da educação, saúde e  defesa .

Na província de  Inhambane, 
a Electricidade  de  Moçambique   
tem  atribuído uma  cesta básica  
a  alguns  funcionários  seus  que  
testaram  positivo  ao HIV. (x)


