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Apenas 10 jornalistas estão filiados ao SNJ em Manica
Na província de Manica, apenas 10 jornalistas, dos 100 em exercício da profissão naquela região do 
país, estão filiados ao Sindicato Nacional dos Jornalistas. O facto, que deixou boquiaberta a governa-
dora da província, Francisca Tomás, fez com que a governante, que participou da sessão de abertura 
da VII conferência provincial da agremiação, exortasse aos «escribas», a se inscreverem, para empo-
deramento da classe. 

Saneamento do meio continua 
uma “miragem” na zona rural
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Espaços da reserva 
especial estão a ser 
ocupados na linha 
férrea
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Três moto-taxistas 
são assassinados por 
semana em Chimoio
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O Ministério Público junto ao Tribunal Administrativo (TA), em Nampula, manifestou, há dias, a sua apreensão em relação ao 
aumento do número de infraestruturas construídas nos espaços considerados de reserva especial ao longo da linha férrea, 
no Corredor de Nacala.

Segundo o procurador 
afecto àquela instância, Ata-
násio Samo, que falava no 
âmbito de reflexão em torno 
do assunto, evento que decor-
reu na cidade de Nampula, 
a ocupação dos espaços em 
alusão, afecta a estabilidade 
dos solos, facto que coloca em 
risco a infraestrutura, com as 
consequências negativas que 
daí podem advir.

“Temos estado a registar 
o surgimento acelerado de 
habitações e outras infra-es-
truturas, ao longo da linha 
férrea, num raio proibido por 
lei. Esta situação põe em cau-
sa o meio ambiente nas áreas 
de protecção ferroviária, ro-
doviárias. Entretanto, um es-
tudo feito por nós, sugere que 
a ocupação decorre da auto-
rização dos governos muni-
cipais e distritais e, por conta 
disso, achamos importante 
realizar esta reflexão em tor-
no do assunto”-disse  Samo.

Para além dos magistrados 
afectos ao TA, o encontro jun-
tou igualmente os do judiciá-
rio, com objectivo de definir 
qual deve ser  o papel de cada 
um, para salvaguarda dos in-
teresses do Estado.

O gerente de Operações 
Ferroviárias na empresa Na-
cala Logistics, Nadir Amad,  
disse que a necessidade de 
preservação de 50 metros, ao 
longo da linha férrea, segun-
do reza a lei, não tem sido ob-
servada.

Segundo ele, por causa 
destas aproximações, já foram 
registados vários acidentes 

com um potencial ligeira-
mente grave, para além de 
conflitos com os proprietários 
das benfeitorias.

Acrescentou que, para 
além de casas, estabelecimen-
tos comerciais e nalgumas 
vezes industriais, construídas 
ao longo da via férrea, existe 
o problema das machambas e 
mercados.

O director do porto de 
Nacala,  Naimo Induna, disse 
que maior número das pes-
soas que ocupam as margens 
da via férrea, possui títulos de 
Direito de Uso e Aproveita-
mento de Terra, vulgo DUAT, 
o que solidifica a acusação de 
que os governo municipais e 
distritais estão por detrás des-
ta ilegalidade.

Espaços da reserva especial estão a ser ocupados
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Das margens da linha férrea



Saneamento do meio continua uma “miragem” 

Três moto-taxistas são assassinados por semana 

O governador de 
Nampula, Manuel 
Rodrigues, reco-

nheceu ontem, quarta-feira, 
durante a reunião provincial 
de advocacia em saneamento 
rural, evento realizado sob 
lema “saneamento e higiene 
para todos é responsabilidade 
de todos”, que a província pre-
cisa arregaçar as mangas, para 
melhorar os problemas de sa-
neamento, que grande parte 
da população rural enfrenta 
nesta região do país.

Dados divulgados na reu-
nião apontam que apenas 2,2 
milhões de residentes na zona 
rural (54 por cento) usufruem 
condições adequadas de sa-
neamento do meio. Segundo 
o governante, para além de 
desafios com água potável, 
grande parte da população 
vive sem latrinas melhoradas, 
razão pela qual, infelizmente, 
Nampula ainda não conse-
guiu declarar nenhum dos 23 
distritos livre de fecalismo a 
céu aberto. 

Assim, ciente dos proble-
mas que o fenómeno de feca-
lismo a céu aberto traz para 
a saúde pública, o executivo 
pretende construir 75 mil la-

trinas ainda neste ano prestes 
a findar, o que vai possibilitar 
declarar 536 comunidades 
como livres de fecalismo a céu 
aberto. 

Na ocasião, Rodrigues 
exortou aos administradores 
distritais e parceiros de coo-
peração do governo, no senti-
do de continuarem a envidar 
esforços e investir ainda mais 
na provisão de mais água e in-
fra-estruturas de saneamento 
do meio, sobretudo no meio 
rural.

O acesso à água e sanea-
mento, conforme explicou, 
constituem factores chaves 
e de importância vital para 
a melhoria das condições de 
vida da população, e a pro-
moção do desenvolvimento 
humano. Por isso, o governo 
tem como objectivos melho-
rar a prestação de serviços 
e aumento dos níveis de co-
bertura no abastecimento de 
água e saneamento para o 
bem-estar da população.

Por sua vez, o representan-

te do Fundo das Nações Uni-
das para Infância (UNICEF), 
Américo Muianga, explicou 
que a sua organização refor-
çou as bases, para a província 
de Nampula acelerar os resul-
tados com vista a eliminação 
do fecalismo a céu aberto.

Segundo dados do progra-
ma de monitoramento con-
junto entre a UNICEF e a or-
ganização mundial de saúde, 
Nampula apresenta uma taxa 
de 23 por cento de fecalismo 
a céu aberto. 

Pelo menos três mo-
to-taxistas morrem, 
em média, por se-

mana, na cidade de Chimoio, 
província de Manica, segun-
do denunciou o presidente da 
associação provincial de ope-
radores de táxi, Neto Chigan-
da, depois de ontem ter sido 
encontrado um corpo de um 
taxista de mota, na zona de 
Nhahamba, no extenso bairro 

Primeiro de Maio, arredores 
daquela urbe.

“Nós, como associação, já 
estamos cansados de avisar 
aos nossos membros para 
trabalhar das 06:00 às 18:00 
horas, para evitar esses as-
sassinatos” - disse Chiganda, 
abordado pelo Wamphula 
Fax.

Na zona rural em Nampula

Na cidade de Chimoio

É necessário a provisão de mais água e infra-estruturas de saneamento do meio, sobretudo no meio rural.
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ANÚNCIO DE VAGAS 
 

 Sotel,lda, Empresa de  Instalações   Eléctricas, com a sua sede na 
cidade de Nampula,  pretende recrutar urgente,  para o seu 
quadro pessoal os seguintes técnicos: 

02- Engenheiros Electrotécnicos 

Requisitos: 

  Experiencia comprovada na área (mínimo 07 anos). 
 Apresentar o CV detalhado. 
 Apresentar documento de Identificação Civíl autenticado. 
 Apresentar cartas de referência abonadas pelas empresas 

anteriores. 
 Apresentar o NUIT. 
 Certificado de habilitações literárias autenticado. 
 Saber falar e escrever  fluentemente a língua inglesa. 
 Possuir carta de condução ligeiros c/ a experiencia mínima de 

3 anos. 
 

Os interessados deverão  submeter as suas canditaturas  até o dia  
18 de Novembro de 2022, nos seus escritórios em Nampula: 

* Bairro de Muahivire, Rua da Beira nº 13 – Cidade de Nampula. 

 



‘Alienação e liberdade’- Frantz Fanon 

 A importância de 
Fanon, tem sido 
cada vez mais 

destacada no mundo acadé-
mico. Intelectuais do mundo 
inteiro leem e relem Fanon. 
Em África, Fanon, é um au-
tor que há décadas passou a 
ser lido no mundo académico 
e, hoje é reconhecido como 
alguém que influência no-
mes como; Achille M’mbebe, 
filósofo camaronês que têm 
trabalhos importantes como; 
«Necro-Política e Crítica da 
Razão Negra» e tem feito enu-
meras ’incursões’ em que re-
vela que os estudos de Fanon, 
foram a chave fundamental 
das suas pesquisas. 

Quem foi Frantz Fanon? 
Para o grande público que 
ouviu falar de Fanon como 
autor de «Pele Negra Masca-
ras Brancas», um trabalho ’re-
provado’ na Academia e que 
mais tarde é publicado e com 
bastante sucesso, impacta o 
público académico do mun-
do francês e o mundo intei-
ro. Fanon, também publicou 
«Os Condenados da Terra», 
uma obra fundamental para 
entender os conflitos que ele 
denunciava com mais estria e 
além da denúncia, enunciava 
e prenunciava alternativas.

Fanon, informava com 
muito rigor que o processo 
de colonização, essa ’aventu-
ra do espírito’ que a Europa 
plasmou como sendo a única 
maneira de civilizar o mun-
do inteiro era outra coisa, ou 
seja, tinha outra proposta era 
tornar a violência a língua 
universal. Fanon, apresenta 

que essa linguagem da vio-
lência que é aquela que co-
lonizado e os colonizadores 
falam é, uma ’língua perversa’, 
porque ela acaba por viciar e, 
esse vício na violência é o que 
faz, Fanon   apresentar justa-
mente uma necessidade de 
responder altura duma certa 
revelação, uma certa revol-
ta, é necessário que o corpo 
[sujeito], se revolte contra as 
imposições. 

Em «Alienação e Liber-
dade» e «escritos clínicos» 
de Fanon, encontramos uma 
denúncia em que medida o 
racismo, a colonização con-
tribuem decisivamente para 
transformar esse outro inven-
tado pelo branco colonizador 
um louco. Fanon, pretende 
auforear os colonizados da 
loucura inventada pelos co-
lonizadores. Se alguns críti-
cos de Fanon, diriam que, a 
violência torna política im-
possível, Fanon propõe uma 
dialéctica diante da violência 
colonial, a reacção dos colo-
nizados, através da violência 
seria a única possibilidade de 
combater a perversidade do 
gozo canalha daqueles que 
colonizam e transformam os 
corpos em objectos e que tor-
na esses corpos abjectos. 

 Fanon, insiste a violên-
cia revolucionária da colónia 
é o antidoto. Os escritos de 
«Alienação e Violência», tem 
uma denúncia do psiquiatra 
Fanon, diante da sua expe-
riência do seu quotidiano 
como médico que cuida de 
lunáticos, médico que cuida 
daqueles que foram coloniza-

dos e tiveram arrancados de 
si o seu território, o direito ao 
seu território cultural. 

Fanon, entende que o jogo 
da violência existe em inúme-
ras maneiras dessa expressão, 
inúmeras modalidades dentre 
elas a ’subtracção do juízo’, 
por um tipo de jogo de es-
pelho macabro é, como se o 
colonizador pudesse dizer ao 
colonizado que o que ele vê, 
que o real não é real. Impon-
do um tipo de dissonância 
cognitiva, dissonâncias es-
téticas, dissonâncias de toda 
ordem até que uma dissonân-
cia existencial faça com que 
a única maneira de recusar a 
dominação seja loucura.

Nesse sentido é, como se 
Fanon estivesse a dizer um 
dos efeitos do racismo que 
não pode ser combatido da 
colonização e do racismo 
dessa juncão simbiótica que 
não pode ser combatido pela 
violência é, justamente a sub-
tileza do projecto de enlou-
quecimento. Fanon, destaca 
muito bem os meandros des-
se processo os denuncia, mas 
se pronuncia a seu respeito.

Fanon, identifica algo mui-
to interessante, o alienado no 
Norte da África tinha um lu-
gar diferente daquele que ele 
apreendeu na escola de medi-
cina, de psiquiatria francesa.  
o alienado tinha valor por ser 
uma pessoa nesse sentido os 
métodos punitivos, as estraté-
gias que procuravam de algu-
ma maneira retirar alienação 
do alienado ou toma-lo como 
culpado de alguma coisa, de 
modo que, a higiene mental, 

o entendimento da higiene 
mental no contexto europeu, 
no contexto do ocidente pu-
desse entender que, a todo o 
custo fosse necessário desalie-
nar o alienado fazer com que 
ele escapasse da loucura para 
que se tornasse um ser huma-
no, novamente. 

 No contexto africano, es-
pecificamente no Norte afri-
cano no qual Fanon tem fa-
miliaridade, o seu trabalho na 
Argélia, ele reconhece, perce-
be que a pessoa independente 
de qualquer coisa tem valor 
por ser pessoa. Além dos seus 
estudos da fenomenologia 
existencialista, do marxismo, 
e também de ’incursões’ na 
pisquianálise Fanon, conse-
gue perceber a potência, dos 
valores culturais africanos 
para o seu pensamento.

Isso faz com que, ele ’pro-
mova uma inflexão’ na ma-
neira como o alienado é re-
conhecido, o que com que o 
seu trabalho tenha aspectos 
humanitários e o seu grito, o 
seu grito de revolta seja uma 
perspectiva de condução para 
uma outra sociedade de um 
novo futuro, um novo por vir.

Fanon, filósofo, psiquiatra, 
pensador nascido na Mar-
tinica, educado pela cultura 
francesa reivindicando uma 
África diaspórica, reclaman-
do contra processos de domi-
nação colonial, reclamando 
contra o ocidente que se en-
tende como o supra-sumo da 
humanidade.

[Elementos de Autocrítica]
Por Major Manuel Bernardo Gondola

Os artigos de opinião inseridos no Wamphula Fax são da inteira responsabilidade dos respectivos autores e não reflectem 
necessariamente o ponto de vista do jornal.
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