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Maputo parou para render homenagem ao Azagaia

PNUD alinha com investigadores

Pobreza e exclusão social 
pariram terrorismo 
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PNUD desmonta narrativa governamental 
relativa as causas do terrorismo

A pobreza tem sido apontada por diversos estudos como 
a principal causa de terrorismo no norte de Moçambique. 
No entanto, embora sem nunca ter apresentado um estudo 
exaustivo, o executivo moçambicano tem refutado justifican-
do que a pobreza existe em todas as províncias moçambica-
nas, no entanto, não há actos terroristas.

Recorda-se que 
um estudo 
conduzido por 
Saide Habibe, 
Salvador For-

quilha e João Pereira, intitulado 
“Radicalização Islâmica no Norte 
de Moçambique: O Caso de Mo-
címboa da Praia”, apontou que 
uma causa que leva os jovens a ra-
dicalizarem-se é a necessidade de 
sobrevivência, ou seja a pobreza.

Segundo aquele estudo, a eco-
nomia de Mocímboa da Praia está 
praticamente destruída, particu-
larmente fora da vila sede. A au-
toridade local não tem capacidade 
para responder à demanda de em-
prego e de serviços públicos na 
região, onde mais de metade da 
população vive abaixo da linha da 
pobreza, incluindo muitos jovens 
cronicamente sub-empregados.

O sector informal é a única 
alternativa para a sobrevivência 
de muitos desses jovens de Mo-
címboa da Praia, geralmente com 
baixos níveis de escolaridade, 
sem qualificações profissionais 
e com uma responsabilidade por 
enormes agregados familiares.

Um habitante local, entrevis-
tado pelos investigadores, caracte-
rizou a situação actual de Mocím-
boa da Praia nos seguintes termos:

 “(…) No tempo colonial, 
Mocímboa da Praia e Ibo eram 
conhecidos como capital de Cabo 
Delgado… As capitais têm sem-
pre muitas oportunidades… Mas 
desde 1975 que Mocímboa da 
Praia se tornou um distrito aban-
donado pelos sucessivos gover-
nos da FRELIMO… Hoje, em 
Mocimboa da Praia, os jovens 
vivem de pedir esmola e do tra-
balho no mercado informal… 

Aqueles que as suas famílias 
têm alguma coisa no bolso con-
seguem ir a Tanzânia ou mandar 
fazer um barco para começar o 
seu negócio de pesca… É mui-
to triste acabar 12ª classe e ficar 
vendendo amendoim nas ruas de 
Mocímboa (…) Quando recla-
mamos eles [o Governo] dizem 
que somos da RENAMO (…)”.

As nossas fontes locais reve-
laram que uma parte significati-
va das pessoas que se juntaram 
ao grupo dos Al-Shabaab eram 
jovens desempregados pobres, 
muitos deles de famílias deses-
truturadas, que largaram a escola 
ou frequentaram simplesmente as 
escolas corânicas e desenvolviam 
suas actividades como vendedo-
res informais na vila sede. Nesse 
sentido, em Mocímboa da Praia, 
os vendedores informais consti-
tuíam uma parte importante da 
base social de apoio do grupo dos 
Al-Shabaab, revelou o estudo.

 Entretanto, no seu informe a 
nação, em Dezembro de 2020, o 
Presidente da República afastou 
a pobreza como causa do terro-
rismo e apontou a mão externa.

Filipe Nyusi explicou que 
os ataques foram antecedidos de 
manifestações de grupos radi-
cais, que começaram em 2012, 
promovidas por um cidadão de 
nacionalidade tanzaniana, iden-
tificado pelo nome de Abdul 
Shakulo, que incitava várias prá-
ticas contrárias ao Islão, como 
a desobediência à Constituição 
da República e a proibição das 
crianças frequentarem as escolas.

“Dos terroristas capturados ou 
mortos em combate, distinguem-
-se cidadãos de origem tanzania-
na, congolesa, somali, ugandesa, 

queniana e, maioritariamente, mo-
çambicanos recrutados, para além 
de indivíduos de outras partes do 
mundo”, afirmou Filipe Nyusi.

 

PNUD dá razão aos estudos

Entretanto, o Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD) publicou o 
estudo “Jornada ao Extremismo 
em África: Caminhos para Recru-
tamento e Retirada”, apontando 
pressões económicas, a pobreza 
e o desemprego como factores 
centrais para o tipo de violência. 
No estudo, a África Subsaariana, 
particularmente Moçambique, é 
identificada como o epicentro glo-
bal da violência e do extremismo.

Em conversa com a ONU 
News, de Nova Iorque, a vice-
-directora do PNUD para Áfri-
ca, Noura Hamladji, disse que a 
prática de actos terroristas ganha 
espaço em jovens. Acompanha o 
quadro económico-social de 46 
países do continente. A publica-
ção liga esta realidade ao reflexo 
da pobreza em várias frentes, as-
sociada à falta de oportunidades 
de emprego, bem como aos pa-
péis e às expectativas de género.

“Primeiro, temos entrevista-
dos que estão a dizer que o fac-
tor principal para se juntarem os 
grupos extremistas é económico. 
É uma esperança de uma vida 
melhor. É uma esperança de um 
emprego. Não é um factor reli-
gioso, mas um factor económico 
que é a razão principal para que 
esses jovens se juntem aos gru-
pos extremistas. São 58% dos 
recrutados que citam que não há 
confiança no Estado. Não há con-
fiança nas autoridades nacionais. 
Todos querem uma vida melhor 
e um emprego, mas não há con-
fiança no Estado para dar essa 
perspectiva positiva para o futuro. 
É mesmo uma quebra do contra-
to social”, disse Noura Hamladji.

De acordo com o estudo 
“Jornada ao Extremismo em 
África: Caminhos para Recru-
tamento e Retirada”, os jovens 
colocaram em segundo plano a 
influência de factores como re-
ligião e género. A especialista 
disse que o raio de acção dos ter-
roristas cresce de forma robusta.

 

Terroristas competem com o 
estado em Moçambique

“Em terceiro lugar, mostra-
mos também que esses grupos, 
as zonas que controlam não es-
tão mesmo a serviço do Estado. 
Estão a competir com o Estado: 
a dar serviço de educação, mas 
também o de segurança. Com 
terror, mas segurança. E o servi-
ço de justiça. Então, são mesmo 
o que chamamos proto estados 
nessas zonas que controlam. É 
uma situação preocupante”, lê-
-se no comunicado do PNUD.

Apesar da redução de mor-
tes por terrorismo em todo o 
mundo, os últimos cinco anos 

marcaram o aumento para o do-
bro dos ataques nesta região.

A publicação indica que me-
tade das mortes devido a acções 
terroristas ocorreu na África Sub-
saariana. Mais de um terço foram 
registradas em quatro países: So-
mália, Burkina Faso, Níger e Mali.

Moçambique é um dos 
novos pontos de extremismo 
violento, que também se es-
palhou para outras partes do 
continente. Os ataques arrasam 
vidas, meios de subsistência, 
perspectivas de paz e desen-
volvimento, destaca o PNUD.

 

Atenção internacional às 
mudanças dramáticas dos 

terroristas

O documento menciona 
ainda que as comunidades lo-
cais têm habilidade para se re-
cuperar da violência em todo o 
continente. Elas envolveram-se 
na prevenção e em práticas ino-
vadoras de construção da paz.

O problema é a fraca aten-
ção internacional ao quadro de 
incerteza causado pelas mudan-
ças dramáticas na actividade 
extremista no Oriente Médio e 
na África do leste, do norte e na 
região subsaariana. O desafio 
piora em meio à crescente cri-
se climática, ao autoritarismo, à 
pandemia e à guerra na Ucrânia.

Com poucos sinais de re-
dução do extremismo violento, 
o PNUD defende que é preciso 
apostar em novas ideias sobre 
as abordagens e os mecanis-
mos internacionais de financia-
mento do contraterrorismo.

A pesquisa considera relevan-
te ter maior atenção aos factores 
económicos como impulsiona-
dores do recrutamento de jovens.
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Nyusi entrega 100 novas casas 
tipo-zero destinadas aos jovens

Cidade de Maputo:

 

Falta de emprego como 
principal razão

Um quarto dos participantes 
no estudo apontaram a falta de 
emprego como principal razão 
para ingressar nesses grupos. A 
maioria era do sexo masculino.

Há cinco anos, cerca de 40% 
inclinavam-se a culpar as “ideias 
religiosas de determinado gru-

po” como a principal razão para 
se voluntariar ao recrutamento. 
Menos da metade identificou a 
religião como um factor-chave.

Os baixos níveis de uso 
da internet estão relacionados 
ao recrutamento voluntário de 
jovens ao terrorismo. Os en-
volvidos que disseram nunca 
ter usado ou tido acesso à rede 
aderiram mais rapidamente a 
esses grupos do que os outros.

Meios de comunicação 
tradicional como o rádio fo-
ram citados como a princi-
pal fonte de informação para 
este grupo de jovens, depois 
da palavra passada oralmente.

 

Custos de produtos básicos e 
energia

A pesquisa recomenda que se 
invista nas capacidades dos jovens 

e em estimular aptidões de lide-
rança. Uma das sugestões é criar 
oportunidades de monitoria e dar 
apoio financeiro a organizações 
juvenis com foco no empodera-
mento de mulheres mais novas.

Os impactos crescentes das 
mudanças climáticas, da pan-
demia e do aumento dos custos 
de produtos básicos e energia 

estão entre as maiores difi-
culdades. Grande parte da 
África Subsaariana enfrenta 

pobreza e desigualdade em 
vários sectores agravados 
pelos já conhecidos desa-
fios económicos e políticos.

Com a mudança climática 
impulsionando as ameaças, o 
PNUD pede uma análise mais 
profunda das dinâmicas e de 
como aprofundar factores que 
ajudem a dar uma resposta 

mais eficaz ao problema para 
mitigar as causas do extremis-
mo violento. (Redacção/Opais)

O Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou, 
quarta-feira, 15 de Março, no Bairro Incassane, distrito 
municipal Katembe, em Maputo, 100 casas tipo-zero, ergui-
das no âmbito do Projecto Renascer, num investimento do 
Fundo para o Fomento da Habitação (FFH), em parceria 
com o Conselho Municipal de Maputo, avaliado em cerca de 
70 milhões de meticais.

A c o n s t r u ç ã o 
das casas evo-
lutivas, des-
tinadas aos 
jovens de sete 

distritos municipais de Maputo, 
enquadra-se na implementação 
da estratégia do Programa Ha-
bita Moçambique, lançado pelo 
estadista moçambicano, e que 
estabelece mecanismos de pro-
visão de terra e outras infra-es-
truturas básicas aos cidadãos.

Na ocasião, Filipe Nyusi 
referiu que, no País, o acesso 
à habitação condigna, para a 
grande maioria da população, 
continua a ser um desafio, com 
destaque para a camada jovem.

O projecto Renascer, confor-
me explicou, tem como grupo 
alvo os cidadãos cujo rendimento 
é até cinco salários mínimos, sen-

do que a modalidade de acesso é 
realizada através do pagamento 
de prestações mensais de cerca de 
2.800 meticais, durante um perío-
do de 20 anos, sem taxa de juro.

“A construção de cada casa 
custou aproximadamente 800 
mil meticais. Entretanto, a sua 
venda está a ser efectuada em 
cerca de 600 mil meticais, um 
desconto de cerca de 20 por cen-
to, que representa a compartici-
pação do Governo”, enfatizou.

Para o estadista, este projecto 
tem a vantagem de permitir a evo-
lução das casas em conformidade 
com o seu modelo: “Os proprietá-
rios, querendo, poderão negociar 
com os gestores do projecto para 
poderem efectuar melhorias estru-
turais às suas novas casas”, frisou.

Para além das 100 casas ora 
inauguradas, foram igualmente 

construídas 24 casas, em Mo-
napo, província de Nampula, 
estando ainda em curso as obras 
de construção de 130 casas do 
tipo-1, no município de Ribáuè, 
Nampula, 24 em Pemba, Cabo 
Delgado, 41 em Montepuez, tam-
bém Cabo Delgado, 20 no distrito 
de Mecufi, Nampula e 25 no Mu-
nicípio de Metangula, em Niassa.

Para o ministro das Obras 
Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos, Carlos Mesquita, 

a construção das 100 casas em 
Incassane é fruto da colabo-
ração das autoridades locais e 
do apoio que o seu Ministério 
tem estado a receber por par-
te do Município de Maputo.

Importa referir que o Minis-
tério das Obras Públicas Habi-
tação e Recursos Hídricos tem 
estado a criar condições para a 
construção de mais habitações, 
dentro das circunstâncias pos-
síveis. Como resultado, num 

projecto negociado com o Ban-
co Mundial, embarcou para um 
desafio de construção de cerca 
de duas mil casas no modelo 
de melhoria, no Norte do País.

“O projecto, que arrancou 
há sensivelmente quatro me-
ses, está a ser desenvolvido nas 
cidades de Nacala, Nampula, 
Pemba e em Montepuez, num 
investimento de 100 milhões 
de dólares norte-americanos”, 
concluiu Carlos Mesquita.
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Vejamos, um 
facto curio-
so e talvez 
menos im-
p o r t a n t e , 

morria nesta data, em 1997, um 
grande rapper norte-americano, 
Notororius B.I.G, tanta coinci-
dência, e na mesma nos deixa 
o grande mano Azagaia, o ra-
pper dono de intervenções so-
ciais, que lutava para a mudan-
ça do sistema de governação.

Edson da Luz era conheci-
do no meio musical pelo nome 
Azagaia. Entre os 13 e 14 anos 
de idade, entrou para o mundo 
da música pela via da “Dinas-
tia Bantu”, um grupo de Hip-
-Hop, no qual também fazia 
parte o MC Escudo, com o qual 
gravaram o álbum “Siavuma”.

Há 10 de Novembro de 2007 
lança o seu primeiro álbum 
a solo, “Babalaze”, contendo 
15 faixas. A obra discográfi-
ca contou com a participação 
do rapper português Valete.

Fazendo a sua retrospec-
tiva dos principais aconte-
cimentos em Moçambique, 
Azagaia lançou “Obrigado Pai 
Natal”, em 2007, e “Obrigado 
de Novo Pai Natal”, em 2008.

Depois da revolta popular 
de 05 de Fevereiro de 2008, em 
Maputo, Azagaia apresentou 
o tema “Povo no Poder”, que 
lhe valeu uma intimação para 
se apresentar na Procuradoria-
-Geral da República, suspeito 
de “atentar contra a segurança 
do Estado”. A música voltaria a 
ser lembrada na revolta popular 
de 1 e 2 de setembro de 2010.

Em 2013, lançou o seu se-
gundo álbum intitulado “Cuba-
liwa” (significa “renascimento” 
em Sena, língua bantu, falada no 
centro e norte de Moçambique).

Para além de rapper, Aza-
gaia foi redactor publicitário e 
actor, tendo já participado em 
três curtas-metragens: o filme 
“Mahala”, onde contracenou 
com Mário Mabjaia; “Traí-
dos pela Traição”, onde fez 

o papel com a actriz Gigliola 
Zakara; e “Venenos do Amor”.

Para alguns, Azagaia havia 
transcendido o Hip-Hop, con-
siderado um Samora que criti-
cava o sistema. Um rapper que 
disse tanto o que os moçambi-
canos não conseguiam dizer e 
que durante anos não queríamos 
acreditar, mas hoje existe uma 
razão para acreditar em tudo.

Durante anos, olhamos 
Azagaia como um rapper 
que tinha algum problema, 
mas na verdade ele tinha um 
problema sim, com as con-
dições que todos vivíamos.

A última aparição públi-
ca de Azagaia foi no último 
final de semana, na Cidade 
da Beira, no Lá Fusion, onde 
fez a sua última actuação.

Houve uma grande corrente 
de vigília a nível das províncias 
moçambicanas e até mesmo 
fora do país (Angola e Portu-
gal) em homenagem ao homem 
que clamava e fechava o punho 
para gritar “Povo no Poder”. 

Os restos mortais do mano 
Azagaia foram enterrados na 
Terça-feira, 14 de Março, no 
Cemitério de Michafutene, 

antecedido pelo velório no 
Paços do Conselho Muni-
cipal da Cidade de Maputo. 

Não choremos porque aca-
bou, celebremos porque acon-
teceu, foi com profundo pesar 
que nas primeiras horas da noi-
te de 9 de Março a Sociedade 
Civil e a Rede moçambicana 
dos Defensores de Direitos 
tomou conhecimento da mor-
te súbita de Edson da Luz, 
mais conhecido por Azagaia. 

Uma morte que surpre-
endeu a todos, Azagaia tinha 
apenas 38 anos, jovem que ti-
nha muito a dar a sua família, a 
comunidade e ao povo que ele 
tanto amou. Desde cedo Aza-
gaia foi um observador atento 
à realidade social e isso inspi-
rou o seu carácter interventivo, 
combativo, perante tudo aqui-
lo que apoquenta a sociedade. 

Aliás, o seu nome artístico 
diz tudo, Azagaia é um ins-
trumento de combate usado 
pelos povos bantu e Azagaia 
homenageado foi um comba-
tente pela liberdade e direitos 
do seu povo. Ele usou a sua 
criatividade artística para dar 
voz ao povo, escolheu dar a 
sua cidadania, fiscalizando 
o poder político e ao mesmo 
tempo despertava a consciên-
cia dos jovens da comunida-
de para se levantar, proteger 
e defender os seus direitos. 

Nas suas músicas, Azagaia 
tinha elevada ousadia, pouco 
comum em jovens, de dizer 
aquelas coisas que muitos sa-
bem, mas têm medo de dizer, 
Azagaia não tinha medo de 
confrontar o poder, dizendo 
de viva-voz aquilo que os po-
líticos não gostam de ouvir. 

Nesta empreitada, com a 
melodia e letra de interven-
ção social, não só inspirou 
adolescentes, jovens e adul-
tos a interessarem-se pelo 
futuro do seu país, como 
também impulsionou o nas-
cimento de vários movimentos 
políticos e sociais que actuam 

Calou-se a voz do povo, 
mas o seu legado prevalece 
“Povo no Poder”

Combateu um bom combate!

Calou-se, na noite de quinta-feira (9 de Março), o ícone da música de intervenção 
social, Azagaia. Fontes próximas confirmaram a sua morte, Azagaia faleceu de ataque 
epiléptico na sua residência. Passa-se, hoje, uma semana após a sua morte, um rapper 
que dava voz aos moçambicanos

sILVINO MIRaNda
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Nesta empreitada, 
com a melodia e letra 
de intervenção so-
cial, não só inspirou 
adolescentes, jovens 
e adultos a interessa-
rem-se pelo futuro do 
seu país, como tam-
bém impulsionou o 
nascimento de vários 
movimentos políticos 
e sociais que actuam 
no sentido de materia-
lização do sonho co-
lectivo que se sintetiza 
no título de uma das 
suas músicas, “Povo 
no Poder”. 



| destaques|

no sentido de materialização 
do sonho colectivo que se sin-
tetiza no título de uma das suas 
músicas, “Povo no Poder”. 

A ministra da Cultura e Tu-
rismo, Edelvina Materula, pres-
tou as sentidas condolências a 
família “da Luz”, dizendo que 
foi com profundo choque que 
o Governo tomou conhecimen-
to da morte súbita do Cantor 
Edson da Luz, mais conhecido 
pelo nome artístico Azagaia, no 
dia 09 de Março de 2023, na 
Cidade da Matola. Partiu cedo, 
deixando um vazio tanto na fa-
mília, como no meio artístico 
e na sociedade moçambicana.

Bastante criativo, Azagaia 
foi um jovem que, em pouco 
tempo, influenciou as trans-
formações em curso no nosso 
país, apelando a valorização 
do espírito de pertença, de in-
clusão e de cidadania, bem 
como a participação de toda 
a sociedade, em particular da 
juventude, neste processo.

Dada a abertura e o alcan-
ce social das suas músicas, 
Azagaia foi alvo de estudo 
e crítica de admiradores das 
artes e cultura, não só em 
Moçambique, mas também 
além-fronteiras, reavivando 
a nossa história, granjeando 
simpatias, internacionalizan-
do as artes e cultura moçam-
bicanas e projectando, na sua 
perspectiva, a imagem do país.

Reconhecendo a importân-
cia da correlação no processo 
da criação e produção cultural, 
Azagaia partilhou o seu saber 
com músicos de todas as ge-
rações do país e com artistas 
de outros quadrantes do mun-
do, o que é testemunhado pe-
las homenagens e mensagens 
endereçadas particularmente 
à família, aos artistas moçam-
bicanos e a sociedade inteira.

Com percepções próprias, 
Azagaia soube assumir pu-
blicamente que, como ser 
humano, não era perfeito, sal-
vaguardando assim o direi-
to que seus fãs, admiradores, 
críticos e o público em geral 
têm de apreciar e interpretar 

livremente as suas obras para 
tirar suas ilações e conclusões.

O que Azagaia deixa como 
legado é a preservação das ar-
tes e cultura como factores de 
coesão social, valorizando a 
Unidade Nacional, a solida-
riedade e a Paz como factores 
determinantes para o desen-
volvimento do nosso Moçam-
bique, com enfoque no capital 
humano, respeitando a nossa 
diversidade cultural e criativa.

Fez da música um instru-
mento de identidade e de afir-
mação da moçambicanidade 
e o hip-hop seu estilo. Inspi-
rou gerações na busca de res-
postas para desafios do País.

Talentoso que Azagaia foi, 
conseguiu transmitir aos seus 
fãs que hip-hop é um estilo 
de música que tem cor, beleza 
e movimento, mas também o 
hip-hop comunica, tornando 
desta maneira a técnica de com-
posição das suas obras única. 

A rima das suas músicas 
leva qualquer um a viajar pela 
melodia e ritmos em harmonia 
contrapontística até “embria-
gar-se” pelos sentimentos mais 
nobres do ser humano, que atin-
gem a alma e o corpo, criando 
energias positivas. São assim 
as verdadeiras obras de arte, 
devem atingir a nossa essência.

Por isso, partiu o rapper, 
mas seu legado ficou para eter-
nidade, como referência hoje 
e para as gerações vindouras. 
Neste sentido, todos devemos 

contribuir para a preservação 
da sua obra, promovendo cada 
vez mais as artes e cultura 
em alternativas que afectam 
positivamente as transforma-
ções necessárias para o de-
senvolvimento do nosso país.

“É assim que neste momen-
to de adeus curvamo-nos peran-
te o seu corpo para expressar a 
gratidão do Governo pelo con-
tributo que deu à sua, à nossa 
Pátria Amada, usando as artes 
e cultura como “arma de bata-
lha”, disse Edelvina Materula. 

“Neste momento de dor 
e luto, o nome do Governo e 
em meu nome próprio ende-
reçamos as mais sentidas con-
dolências à família enlutada”.

“Edson da Luz, ou sim-
plesmente Azagaia, vá em 

Paz e que o Senhor Deus, 
Nosso Criador, te receba e te 
dê o eterno descanso”, ter-
minou Edelvina Materula.

O Movimento Democrá-
tico de Moçambique (MDM) 
acredita que um artista como 
Azagaia transcendeu as fron-
teiras da sua família, tornando-
-se deste modo ícone nacional 
e do mundo em geral, Aza-
gaia é um verdadeiro herói 
dos nossos tempos, um artis-
ta da dimensão de Azagaia 
nunca morre e o MDM con-
vida a todo povo moçambi-
cano a imortalizar a sua obra. 

“Nós como MDM nos 
comprometemos a lutar por 
aquilo que nós combinamos 
com ele, havíamos combinado 
que não chorem, apenas te-
mos que continuar a lutar por 

um Moçambique para todos, 
onde o povo tem que alcançar 
o poder neste Moçambique”.

Linete Olofson, membro 
do partido Renamo e antiga 
deputada, também chefe ad-
junta do Departamento das 
Relações Exteriores da Europa 
e América, disse que é triste 
despedir-se de um jovem de 
letras e músicas da nação nes-
sas condições, Azagaia vive-
rá para sempre e eternamente 
nos corações dos moçambica-
nos, Azagaia cantava verdade, 
e o regime que temos depois 
da independência é opressor. 

“Eu sou uma das pessoas 
que era contra a realização das 
cerimónias fúnebres aqui no 
Concelho Municipal. Primeiro, 
em vida não lhe deram valor 
e, segundo, esta forma é para 
restringir de podermos estar li-
vremente no último dia da par-
tida do Azagaia”, disse Linete. 

Acrescentou ainda que 
Azagaia não era uma pessoa 
nobre. Para si, as cerimónias 
fúnebres de Azagaia deviam 
ser realizadas no Estádio da 
Machava ou Zimpeto, onde 
o povo estaria a vontade. 

“Não percebo porque o 
nosso herói do tempo vai ser 
enterrado em Michafutene, en-
quanto temos lugares em Lhan-
guene, temos um sítio próprio 
que quando os políticos mor-
rem são deixados, porque ele 
não foi Continua pág. 20 
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“É assim que neste 
momento de adeus 
curvamo-nos perante 
o seu corpo para ex-
pressar a gratidão do 
Governo pelo contri-
buto que deu à sua, à 
nossa Pátria Amada, 
usando as artes e cul-
tura como “arma de 
batalha”, disse Edelvi-
na Materula

“Nós como MDM nos 
comprometemos a lu-
tar por aquilo que nós 
combinamos com ele, 
havíamos combinado 
que não chorem, ape-
nas temos que continu-
ar a lutar por um Mo-
çambique para todos, 
onde o povo tem que 
alcançar o poder neste 
Moçambique”.
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Escrevemos, 
hoje, 15 de 
Março 23, à 
velocidade 
de cruzei-

ro. Estive com Pedro pelas 
12 horas, desta vez no Café 
“Jardim das Acácias”, depois 
de ter assistido, pela TVM 
(em directo), à cerimónia 
de inauguração das casas fi-
nanciadas pelo FFH (Fundo 
de Fomento de Habitação), 
pelo Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Jacinto NYUSI, 
e logo a seguir, pela TVM 
(em directo), ao Lançamen-
to de Resultados da Avalia-
ção da Segurança Alimentar 
pós-colheita, já anunciado 
pelo ministro moçambicano 
de Agricultura e Segurança 
Alimentar, Celso Correia.

É um encontro do Se-
cretariado Técnico de Se-
gurança Alimentar, bastante 
concorrido e anunciado pre-
viamente, a maioria queria 
questionar a velha maka 
de “3 refeições por dia” …

Às 12 horas já estava 
lá o Pedro, e com a garço-
nete, já posicionado pedi 
café com leite e tosta mista.

- “Parece que esta-
mos com o Presidente da 
República, Filipe Jacinto 
NYUSI, no mesmo dia-
pasão” – afirma o Pedro.

- Porquê? – questio-
no eu, depois da garço-
nete ter aviado o pedido.

- “É a questão não ter velei-
dade de recomendar: “Saiam 
da Sommershield e vão 
construir na KaTembe…”

- Mas ele foi mais além 
(Presidente NYUSI): a ten-
dência de construir de qual-
quer maneira é uma chamada 
de atenção a todos os muni-
cípios, na medida em que, 
por todo Moçambique, cada 
um constrói onde lhe ape-
tece na “sua real gana” …

- “Até nas zonas com placa 
do Município que diz: “Zona 
Alagada – Proibido a Cons-
trução” ... – explica Pedro, 
depois da garçonete trazer o 
refrigerante que o saudoso fa-
lecido Dr. Goudinho disse em 
directo pela TVM que “ERA 
UM VENENO”, tendo re-
cebido ameaças de morte.

-Há filhos que vivem em 
casa dos pais mesmo tendo 
um bom emprego, depois de 

“brincar a divórcios”, já numa 
tentativa de recuperar o tem-
po perdido “querem que o pai 
lhes dê herança” da MÃE, di-
zendo: “VENDAM A CASA 
E DÊM-ME A MINHA PAR-
TE…” – explico ao Pedro.

- “Tens razão, oh, Rodol-
fo, já me contaste a estória dos 
filhos que formaste (o recorte 
do jornal “Notícias” com cur-
so superior: Um licenciado, 
AMILCAR FRANCISCO 
MADUELA, no FUNAE 
(Fundo de Energia), outro 
na ADM (Aeroportos de 
Moçambique), Arquitecto, 
AIRES FRANSCISCO MA-
DUELA, e Dra. ARLETE 
FRANCISCO MADUELA, 
esta no Ministério da Justi-
ça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos e Dra. ELSA 
JOANA FRANSICO RO-
DOLFO MADUELA (Li-
cenciada em Marketing), 
trabalha num Banco, em 
Lisboa, “ROUBARAM” do-
cumentos e foram apresentar 
ao NOTÁRIO (3º Cartório), 
na Av. Vladimir Lenine”.

- Depois de reclamar 
pela via judicial, o 3º Car-
tório, na pessoa da sua di-

rectora: “MANDOU-ME 
PASSEAR” (NEGOU A 
ACARIAÇÃO), como diz 
a juventude, à laia do sau-
doso Azagaia… - explico.

-E então, como ficou?... 
– isso é matéria de um livro 
em preparação para que os 
órgãos da Administração da 
Justiça: Procuradora-Geral 
da República, Presidente do 
Tribunal Supremo, ministra 
da Justiça, Assuntos Consti-
tucionais e Religiosos, Pro-
vedor da Justiça, possam 
cavar bem fundo o que anda 
por detrás desses (CAMBA-
LACHOS) e de alguns anún-
cios de: “HABILITAÇÃO 
DEHERDEIROS”, que 
são publicados no jornal de 
maior circulação, o “NOTÍ-
CIAS” … - explico ao Pedro.

- “Complicado, não é?”
- Até queriam que eu não 

me casasse, depois do fale-
cimento da minha estimada 
esposa CATARIA PAULO 
JOSÉ GUIRRUTA (que 
descanse em PAZ), que fa-
leceu há mais de 5 anos…

- “Querem contrariar a lei 
da natureza?” – explico ao Pe-
dro depois de pagar a conta.

-Só no livro que vou pu-
blicar a “contar o filme todo”, 
desde o ROUBO e FORJA 
DE DOCUMENTOS, os 
quais foram DELIBERA-
DAMENTE ACEITES no 3º 
Cartório Notarial da Cidade 
de Maputo (Ver o “Noticias” 
de 24 de Agosto de 2022, 
pág. 19) depois do casamen-
to no dia 20 de Agosto, onde 
os filhos “GAZETARAM” 
em massa porque alguns 
“amigos” aconselharam a 
não publicar estas “estó-
rias” para “não me expor”.

É melhor expor-
-me do que morrer “de 
trombose”, vulgo AVC.

São aquelas que quero 
fornecer ao Dr. Didier Ma-
lunga, colunista da Sexta-fei-
ra, na página 2 do “Notícias”, 
para enriquecer e dar-nos 
um dia com livro com no-
mes, no “Discutindo Leis”.

Finalmente, sobre a 
questão do Lançamento de 
Resultados da Avaliação da 
Segurança Alimentar pós-
-colheita, o ministro Celso 
Correia deu o “baile”, res-
pondendo aos participan-
tes a maka das 3 refeições.

“Saiam da Sommershield e 
vão construir na KaTembe…”

Não ter veleidade de recomendar: 

 z Quando filhos com emprego não querem “sair” da casa dos seus pais 
porque “querem vende-la ao desbarato”, alegando que “é herança da 
mãe, nossa mãe”, com pai ainda vivo…
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O m a u 
comportamento 
dos filhos para 
com os pais 
tornou-se num 

problema grave na nossa era. 
Diariamente, ouvimos falar de 
casos de maus tratos que filhos 
infligem aos seus progenitores, da 
agressão verbal à física, havendo 
até casos de homicídio.

Houve tempos em que este 
tipo de práticas era comum 
nalgumas sociedades, mas 
agora, com a globalização, há 
cada vez uma maior tendência 
de tal acontecer também entre 
nós. Com o passar do tempo, 
a distância entre pais e filhos 
aumenta, bem como aumenta 
também a demonstração de 
pouco ou nenhum interesse 
destes para com aqueles.

Há muitos fi lhos que 
não falam com os pais, 
votam-nos ao desprezo e 
consideram os seus conselhos 
de “ultrapassados” e sem 
nenhuma impor tânc ia .

Tudo isso, certamente, 
entristece os pais.

O sacrifício que os pais 
consentiram na criação e 
educação dos filhos exige destes 
o devido reconhecimento e 
consideração, bem como a 
observância dos seus direitos.

A religião dá ênfase ao 
elevado grau que os pais 
ocupam, e recomenda que 
os filhos cuidem bem deles. 

Portanto, os filhos devem 
tratar e olhar pelos pais em 
todas as circunstâncias. 
Nisso ,  a  p r imazia  va i 
para  a  mãe,  que  deve 
merecer maiores cuidados.

Certa vez alguém foi ter com 
o Profeta Muhammad (S.A.W.) 
e perguntou: “Quem merece o 
meu melhor tratamento”? O 
Profeta respondeu: “Tua mãe”! 
Depois de ouvir a resposta o 
homem retorquiu: “Quem é a 
seguir”? O Profeta (S.A.W.) 
respondeu: “Tua mãe”! Depois 
disso, o homem perguntou 
pela terceira vez: “Quem é a 
seguir”? E pela terceira vez 
o Profeta respondeu: “Tua 
mãe”! O homem perguntou 
pela quarta vez: Quem é a 
seguir”? O Profeta respondeu: 
“O teu pai, e a seguir os 
teus outros familiares”!

Nunca se deve ralhar, elevar 
o tom de voz ou dirigir-se aos 
pais com rispidez. Deve-se 
sim, falar-se-lhes sempre 
com respeito, não chamá-los 
pelos seus nomes, não nos 
sentarmos antes deles e não 
caminhar na sua dianteira.

Gastar a favor dos pais 
também é um dos seus direitos 
fundamentais, isto é, prover-
lhes alimentação, vestuário, 
assistência médica e tudo o que 
tenha em vista o seu bem-estar.

Não é permitido em nenhuma 
circunstância que filhos que já 
tenham desenvolvido alguma 

capacidade de auto-sustento, 
detentores de alguma auto-
suficiência, se recusem a gastar 
a favor de seus pais já velhos 
e incapacitados de trabalhar. 
Aliás, é nessas ocasiões que 
eles devem beneficiar de mais 
apoio por parte de seus filhos, 
não os deixando deambular 
pelas ruas a mendigar para 
conseguirem alguma coisa 
com que se alimentarem, 
q u a n d o  p r o c r i a r a m  e 
investiram o melhor que 
puderam na educação e 
formação académica dos 
fi lhos ,  e  quando  mai s 
deles precisam se vêem 
rejeitados. É detestável 
que pais que deram o seu 
melhor  aos  f i lhos  não 
tenham com que comprar 
medicamentos, quando têm 
filhos numa situação social 
estável, bem posicionados 
na vida e a ganhar bem.

Consta no Qur’án, 
Cap. 2, Vers. 215:

“Perguntam-te  o  que 
devem gastar. Responde 
(ó Muhammad): Qualquer 
bem que gastardes, que 
se ja  (pr ior i tar iamente) 
p a r a  o s  p a i s ” .

Orar a favor dos pais 
também é um direito que 
lhes assiste, para que Deus 
tenha misericórdia e pena 
deles, que lhes dê cura das 
doenças, que lhes dê paz, 
sossego e tranquilidade, 

ass im como cons ta  no 
Qur’án, Cap.17, Vers. 24:

Ó  S e n h o r !  T e m 
m i s e r i c ó r d i a  d e l e s , 
a s s i m  c o m o  q u a n d o 
eles cuidaram de mim, 
e n q u a n t o  p e q u e n i n o ” .

Os pais foram sempre 
carinhosos e atenciosos para 
com os filhos, deram-lhes a 
melhor educação possível 
e  s u p o r t a r a m  g r a n d e s 
transtornos e sacrifícios 
na sua criação, pelo que é 
obrigação dos filhos tratá-los 
bem como reconhecimento, 
pois ainda que quisessem 
pagar o que os pais fizeram 
por eles não o poderiam 
fazer, nem mesmo num único 
ponto percentual. Por isso, 
mesmo enquanto os pais 
estiverem vivos, os filhos 
devem dedicar parte do seu 
tempo a orar a seu favor.

Geralmente, quem é grato 
para com os pais é grato 
também para com Deus. E 
quem é ingrato para com 
os pais, dificilmente será 
grato para com Deus. E 
Deus não gosta dos ingratos.

Não há dúvidas que há 
muita gente no Mundo que 
é bondosa para com os 
pais, mas infelizmente há 
também muita gente que 
não valoriza os pais. Estão 
de tal maneira obcecados 
nos seus negócios e nos bens 
materiais, que não têm tempo 

de visitar os pais, nem de 
saber da sua situação, da sua 
saúde, e muito menos de lhes 
prestar alguma assistência.

Há os que abandonam 
os  pa i s  j á  ve lhos  em 
dependências de edifícios ou 
nos chamados lares de terceira 
idade, e deixam passar meses 
ou até mesmo anos sem 
visitá-los. De facto, esses 
devem ser momentos muito 
dolorosos para todos os pais.

Imaginemos quando o 
bebé está no ventre de sua 
mãe, como ela o carrega 
ao longo de nove meses, e 
depois, quando está quase 
a nascer, por quantas dores 
ela passa. E depois disso 
vai continuando a consentir 
sacrifícios, aleitando o seu 
bebé por um período de 
dois anos e depois, quando a 
criança está apta a falar, pai e 
mãe tratam da sua educação, 
gastando avultadas somas 
nisso. Depois, quando atinge 
a puberdade pensam em fazê-
lo casar e tentam encontrar 
o melhor par. Portanto, 
é uma corrente longa de 
sacrifícios, um após outro.

Será que tudo isso não 
merece um reconhecimento?

Diz-se que “Favor com 
favor se paga”.

Trate bem os seus pais, para 
que os seus filhos o tratem bem 
também a si, pois bem diz o 
ditado: “Cá se faz, cá se paga”.

 Este também é um problema 
importante da actualidade!
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cassaMo  lalá* sobre o aMbiente rodoviário

 z II Sessão do Conselho de Ministros fixa novos Salários (última hora)

Os aciden-
tes rodo-
v i á r i o s 
em Mo-
çambique 

constituem um problema 
grave de saúde pública, razão 
pela qual devia merecer uma 
atenção especial do público.

Infelizmente, as conse-
quências dos acidentes são 
bem conhecidas pelos mo-
çambicanos, uma vez que 
já foram vítimas, ou foram 
os causadores de acidentes, 
ou ainda, perderam amigos 
e familiares, havendo casos 
em que estes ficaram com 
incapacidades e traumas 
para toda a vida, para além 
de graves prejuízos, quer 
afectivos, quer materiais 
que resultam dos acidentes.

A taxa de sinistralidade 
no nosso País e os danos 
causados pelos acidentes co-
locam Moçambique numa 
posição muito preocupante, 
constituindo um desafio e 
uma responsabilidade acres-
cida para todos os cidadãos, 
principalmente para o Go-
verno, que tem o dever ou a 
obrigação de procurar debe-
lar este flagelo. Este desafio 
podia ser, de certa forma, 
ganho se houvesse maior 
empenho das entidades com 
mais responsabilidade no 
que se refere aos acidentes 
rodoviários, incluindo, em 
particular, os condutores. É 
necessário que haja a preo-
cupação de criar condições 
para conseguir maior mo-
bilização e formação dos 
cidadãos, principalmente 
dos automobilistas, uma vez 
que são estes que ao dirigir 
os seus carros e a comporta-
rem-se mal, transformam os 
seus veículos em máquinas 

de guerra para aniquilar ou-
tros utentes das vias públi-
cas. Pelo que temos vindo 
a constatar, parece-nos que 
não está sendo feito esforço 
suficiente ou adequado no 
âmbito da educação rodovi-
ária, que devia começar no 
seio da família e ter continui-
dade nas escolas e nas univer-
sidades. Em Moçambique, 
a institucionalização deste 
tipo de educação e forma-
ção nas escolas é letra morta.

É preciso garantir melhor 
formação dos novos condu-
tores e reciclar os mais an-
tigos. Fundamentalmente, é 
preciso fazer uma reeducação 
dos condutores infractores.

Contudo, não parece justo 
quando se atribui toda a res-
ponsabilidade para o condu-
tor, embora esteja provado 
que aproximadamente 90% 
dos acidentes têm origem 
em falha humana. De fac-
to, a qualidade das estradas 
moçambicanas, principal-
mente no que se refere à 
conservação, tipo e quali-
dade de piso, sinalização e 
respectivos equipamentos 
de segurança, bem como 
a deficiente fiscalização 
do trânsito, são aspectos 
que muito contribuem para 
agravar a sinistralidade ro-
doviária. Às vezes, até nos 
parece imoral quando um 
Estado que não cumpre com 
a sua parte manda todos os 
veículos irem à inspecção 
obrigatória de um em um 
ano, ou de seis em seis me-
ses no caso dos transpor-
tes públicos, quando estes 
transitam todos os dias em 
péssimas estradas, o que 
contribui para um desgaste 
prematuro das condições 
mecânicas e de segurança 

Precisamos de mais segurança 
nas nossas estradas
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dos automóveis. Esta obri-
gatoriedade das inspecções 
começou a vigorar no ano 
de 2011. Passados 12 anos 
a cobrar taxas de inspec-
ções não se vislumbra que 
as nossas estradas vão al-
gum dia ser mais seguras 
ou tenham alguma vez 
melhorado, antes pelo con-
trário. É nestes factos que a 
legitimidade do Estado, de 
cobrar impostos sobre os 

veículos e não dar contra-
partidas adequadas, é posta 
em causa pelos cidadãos.

Quando se fala de segu-
rança rodoviária, a preocu-
pação está sempre voltada 
para a formação e educa-
ção dos condutores e dos 
pedestres. Porém, na minha 
óptica, se não se começar 
pela capacitação institucio-
nal, não se garantir que os 
que foram nomeados para 

legislar, fiscalizar e monito-
rar a segurança rodoviária 
estão formados e aptos para 
o desempenho das suas fun-
ções, não vamos a lado ne-
nhum. Pergunto-me, muitas 
vezes, se não será esta uma 
das causas principais do 
nosso insucesso no combate 
à sinistralidade rodoviária.

 Por: Cassamo Lalá – DI-
RECTOR DA ESCOLA DE CON-
DUÇÃO INTERNACIONAL
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Editorial
O povo conhece 

seus heróis

Azagaia não morreu, morreu Edson da Luz. Aliás, a 
luz que apagou foi de Edson porque a do Azagaia ele 
mesmo tratou de acender eternamente, durante os 38 
anos da sua procissão terrena. Azagaia tratou de es-
crever a sua trajectória fazendo o que mais gostava, 

mas ecoando a voz de quem está rouco, portanto gritar no silêncio.

Azagaia não precisou de pegar em armas e nem de dar o primeiro tiro para ficar 
eternizado na vida dos moçambicanos, angolanos, portugueses, brasileiros, ou 
seja, de todos os países que tem a língua de Camões como a sua língua oficial.

Por diversas vezes, muitos (muitos são o governo, dirigentes e fau-
na acompanhante) tentaram o silenciar. Quase tudo fizeram para 
que ele não fosse a voz dos que perderam voz, mas debalde. Aza-
gaia tinha “tomates” no lugar, como ele mesmo dizia algumas vezes.

As ruas da cidade de Maputo foram testemunha disso, na última terça-feira, 
quando o corpo de Edson da Luz foi levado para a sua tumba, no cemitério 
de Muchafutene. Mesmo o gás lacrimogéneo não teve força suficiente para 
limitar a vontade das massas, de todas as idades, de despedir o seu herói.

Edson da Luz foi, se calhar, a morte mais ovacionado depois de Sa-
mora Machel. Afinal, tal como Samora Machel, ele foi esperança e 
sobretudo fonte de inspiração de milhares de moçambicanos, na sua 
maioria pessoas que se sentem oprimidas pelas políticas públicas.

Azagaia é, na verdade, aquele herói que não precisa de reconhecimento do Esta-
do ou de Leis. Azagaia é reconhecido pelo povo. O povo moçambicano levantou 
os punhos e cantou as suas músicas. O povo verdadeiramente se sentiu no poder.

Acreditamos que são figuras como Azagaia que devem ser imor-
talizadas e serem elevadas nos mais altos títulos honorífico do Es-
tado. O Estado só existe porque existe o povo, e é o povo que 
deve decidir quem deve ser heróis. A lei apenas deve confirmar.

Foi pouco bonito o Estado não ter se feito representar para além de 
uma ministra e os outros centros de poder simplesmente ignorarem. O 
estado não pode ser dirigido em função de interesses e vontades de cer-
tas pessoas. Isso não, não é exercer o poder que foi conferido pelo povo.

Aliás, alguns políticos perderam a oportunidade de brilhar a custa da morte de 
Edson da Luz, herói do povo. Mas, no fundo, até podem ter alguma razão, em 
vida ele sempre os chamou de vampiros, aqueles que vivem a custa do povo.

Esperamos um dia que a dimensão artística de Azagaia seja estudada 
e devidamente documentada. As obras de mano Azagaia podem até ser 
tidos como símbolo de luta contra a corrupção e também contra a pobreza.

Basta a vontade de quem manda para colocar nos manuais do ensino, 
tal como fazemos com escritores ou artistas de outros quadrantes, que 
muitas vezes escrevem realidade que nada tem a ver com a nossa essência.

Até sempre mano Azagaia, Povo no Poder!

douglas Madjila

O título em epígrafe sugere antes de mais um pedido 
de desculpas por pertencer a um outro autor, sendo 
que não está aqui por empréstimo, como se tem 
feito se não apenas dito nestes casos, mas sim por 
roubo, visto que o autor não foi consultado, portanto 

reiteramos as nossas desculpas. Mas tendo em conta as eleições que 
se aproximam e os dizeres deste autor em relação ao jogo político 
nacional, a necessidade de equilibrar o jogo político, de facto, no 
nosso país se transforma numa temática carente de compreensão.

A esta altura, partidos considerados sérios estão com agendas 
lotadíssimas em questões organizacionais dos pleitos eleitorais 
que se aproximam, ao menos é o que dizem em suas conferências 
de imprensa, sendo verdade ou não isso deve alertar a sociedade 
moçambicana no seu todo, visto que processos como o das 
eleições são globalmente envolventes, ou seja, são em todas as 
vertentes um problema dos moçambicanos e não só de partidos 
políticos, aliás, a nação tem até sido vítima desse tipo de 
olhares, levianos, para os processos eleitorais e quiçá, por razões 
como essas, também vítima de todo o resto das suas agendas.

Portanto, no âmbito da organização eleitoral a que os partidos se 
prestam, importa também que o povo se preste ao mesmo serviço, 
preparar as próximas eleições como jamais o fizera. Especialistas 
asseguram ser azar do povo moçambicano ter o xadrez político 
como se apresenta, pois é fruto de um despreparo ou desinteresse 
popular, ou talvez uma desatenção que coloca o jogo político num 
estágio nada favorável. Assim sendo, o cidadão nacional tem a missão 
de equilibrar melhor o jogo político, pois é por este desequilíbrio 
que na verdade se tem considerado tão equilibrado de que o povo 
moçambicano é vítima, e deve ser por isso que também sofre bastante.

O controlo total de um único partido, apesar do tão entoado 
multipartidarismo, faz com que o poder político moçambicano esteja 
refém de uma ideologia egocêntrica, isso sugere que o povo arrume a 
casa e isto é em primeiro lugar saber votar e fazê-lo por Moçambique 
e não exactamente pelos partidos e ou posições socioprofissionais 
como vêm acontecendo. O jogo do poder em Moçambique precisa 
de estratégias que estejam a favor do povo e isso só o povo pode, 
de facto, efectivar, aprendendo a votar Moçambique, como algumas 
organizações cívicas se apresentam, mas, apesar de serem as mais 
acertados para assim incentivarem, isso não passa de um simples 
nome atribuído aos tais projectos, bem rentáveis, diga-se, aliás, 
esses quadros envolvidos em movimentos cívicos deviam ser os 
primeiros a desenhar a estratégia para equilibrar o nosso jogo político, 
pararem de o fazer como mera profissão rentável, que o façam como 
causa, que deles os mais entendidos da matéria, transbordará às 
massas. Vamos votar diferente e encher a assembleia da república de 
partidos, um pouco para cada um, formularmos de facto um xadrez.

“Equilibrar melhor 
o jogo político”
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randulani

A questão da 
i d e n t i d a -
de vai para 
além dos 
simples en-

cantos político-ideológico e 
de todas as crenças conheci-
das, até mesmo dos axiomas 
filosóficos vigentes. Identi-
dade é algo mais profundo, 
o traço mais esclarecedor do 
que cada um é e do que nós 
somos, não só num contex-
to histórico, mas no amplo e 
complexo quadro tradicional, 
no qual incontáveis gerações 
se passaram, no entanto, as 
identidades se mantiveram 
intactas ou quase isso. En-
tretanto, há correntes de co-
nhecimento, desde séculos 
passados, que se empolgam, 
advogando que as identidades 
perdem a sua originalidade, 
modificam-se, adaptam-se, 
etc., e tal. Tudo isto não passa 
de um reconhecimento par-
ticular da marginalidade, de 
quem, por quaisquer razões, 
perdeu seus traços identi-
tários e entende que o mais 
importante para ele é apenas 
viver, que a questão de iden-
tidade não é nada importan-
te. Muitos, por causa dessas 
ideias todas, descuidam-se, 
desleixam-se e convencem-
-se que, de facto, a identidade 
não passa de uma construção. 

A identidade remonta os 
primórdios da nossa existên-
cia, muito antes das ilumi-
nações modernas, nascemos 
e adquirimo-la no seio fami-

liar e da comunidade. Se nos 
perguntam quem somos, a 
nossa forma de ser, de falar, 
de fazer as coisas, remete a 
qualquer um aquilo que so-
mos. Por qualquer motivo 
somos desviados e perdemos 
alguma direcção, sempre 
houve movimentos malignos 
objectivados para esse fim, 
que tentaram e vem tentando 
matar identidades para incul-
car outras, porque há quem 
acredita existir uma melhor 
identidade que a outra; mas 
esse é um erro grave, fruto 
de falta da verdadeira cultu-
ra do saber, porque hoje em 
dia o conhecimento se tornou 
mais segmentado, fracciona-
do, quase ninguém consegue 
ver como Deus, confortamo-
-nos com pequenas partícu-
las para depois avançarmos 
em generalizações absurdas.

E aqui nós todos ouvimos, 
de dentro e de fora, quem na 
verdade somos nós? Somos 
africanos! Mas por que esta 
pergunta absurda? Porque nós 
sabemos e temos consciência 
de que estamos com a más-
cara, uma realidade que não 
nos é original nem legítima. 
Como temos dito, todos os 
outros não só parecem, mas 
também são o que são. Há 
muitos que tinham perdido 
sua identidade, por diversas 
pressões e forças, mas de tudo 
fizeram para resgatá-la, exal-
tá-la e ostentá-la como uma 
verdadeira bandeira do grupo. 

A modernidade depois 

apresentou uma outra forma 
de identidade, dos papéis, 
registo disto e daquilo; por 
exemplo, alguém é moçam-
bicano quando tem um do-
cumento oficial que assim 
o prove, mas o mesmo pode 
ter um documento oficial de 
um outro país e será consi-
derado inglês, por exemplo. 
Não é essa identidade de que 
tratamos. Nem é aquela reli-
giosa, em que um grupo de 
pessoas congrega na mesma 
denominação e por meio dis-
so partilha mesmos valores 
religiosos de cristianismos, 
budismos, árabe, muçulmana 
ou outra qualquer, também 
não é isso. Esses dados são 
uma espécie de ornamen-
to do essencial, são simples 
aparências e não o verdadeiro 
substrato de uma identidade.

Ser africano é ser africa-
no de facto, e rever-se com 
todos os traços da ancestra-
lidade, viver tudo isso com 
naturalidade, dedicação e 
paixão. Ser africano é nunca 
se sentir inferior ou superior 
ou mesmo indiferente por 
aquilo que se é, porque essa 
é a natureza única, legítima 
e inconfundível; perdendo-
-a por qualquer motivo, a 
pessoa ou o grupo todo entra 
num desafio enorme, desgas-
tante e frustrante de construir 
algo nunca antes existente, 
porque nunca mais se será 
como ninguém. Eis a nos-
sa condição ou dilema hoje. 

Africanos que tanto do-

minam a ciência dos outros e 
nada sabem da sua, não co-
nhecem uma simples planta 
que cura uma violenta dor de 
dentes em pouquíssimos mi-
nutos; não conhece um amu-
leto que espanta e estanca de 
imediato uma abusada dor de 
cabeça em poucos instantes; 
não sabe que pragas dizima-
doras de culturas e grandes 
males naturais e sociais são 
exterminados com um sim-
ples ritual. Não sabem! Não 
sabem que os marginais, la-
drões, charlatães, estuprado-
res, tarados e lascivos sexu-
ais e aqueles que abusam dos 
cônjuges alheios são freados 
por um simples misterioso 
ardil gravoso. Os africanos, 
quando ouvem isso falar-se, 
são rápidos a proferirem pa-
lavras que deviam ser ditas 
por outros, chamam a isso 
falta de ciência, do saber; 
dizem tratar-se de obscuran-
tismo, atraso, ignorância. 
Quando um africano ouve 
alguém falar uma língua afri-
cana, indigna-se, sente ver-
gonha, e logo pensa tratar-se 
de um atrasado, um inculto. 
Quando um africano vê outro 
africano a dançar uma dança 
africana, ri-se jocosamente, 
rotulando-o de inciviliza-
do, atrasado culturalmente. 

Os africanos se gabam de 
decorar frases e textos de fi-
lósofos greco-latinos, france-
ses, alemães, chineses, prus-
sianos e tantos outros, mas 
são tão ignorantes em repetir 

uma frase condutora da sua 
educação proferida por um 
avô ou avó ou mesmos pelos 
pais. O africano está mais en-
gajado a querer avançar com 
os meios dos outros porque 
os dele descartou e por isso 
manqueja sempre, se quei-
xa, lamentando e sentindo-
-se vítima. O africano é sim 
uma vítima de seus próprios 
actos e procedimentos. Ele 
não pára, não reflecte, não 
quer perceber a sua própria 
essência, e fazer as coisas 
conforme essa natureza; acha 
que o tempo é de atrelar-se 
aos outros, que é tarde de-
mais usar os seus próprios 
equipamentos e andar firme 
e seguro, desanda, avança e 
não vê mais caminho, recua 
e pára, não sabe que direcção 
seguir, depois vai para qual-
quer lugar. É isto mesmo que 
se nos oferece ver a cada dia 
neste majestoso continente. 

Falamos em sumptuosos 
pódios de ilustres do mundo 
moderno, mas eles percebem 
o que nós fingimos que não 
percebemos. Aos ouvidos não 
parecemos nós, porque fala-
mos a língua de dono, mas a 
olho nu, percebe-se que não 
transmitimos o verdadeiro 
sentimento de todo um povo 
que representamos, porque a 
língua natural, legítima e pró-
pria agrega um subtracto da 
realidade, e não é por acaso 
que eles, em tais fóruns, falam 
nas suas línguas de origem, e 
é esse um direito inegável. 

Querer Ser Africano em 
África e no Mundo (2)

rosariogwaMbe@gMail.coM
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FORMAÇÃO AO PÚBLICO  
ATENDIMENTO AO CLIENTE E VENDAS 

 

DATA: 27 E 28 DE MARÇO 
HORA: DÁS 08 ÁS 12 
LOCAL: HOTEL RESOTEL 

  

 • TÉCNICAS E ETAPAS PARA GERIR 
DIFERENTES PERSONALIDADES DE 
CLIENTES 

• CLIENTE CONFUSO 
• CLIENTE DA CONCORRÊNCIA 
• CLIENTE FORMAL 
• CLIENTE INFORMAL 
• CLIENTE NÃO COMUNICATIVO 
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• NEGOCIAÇÃO 
• 8 ATITUDES VENCEDORAS 
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                                                                          Info@agr.co-mz 
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Afinal, em que se irá basear o relatório do perito 
independente contratado pela TotalEnergies?

Desde princípios de Fevereiro de 2023, Moçambique está 
expectante da elaboração e consequente publicação do rela-
tório independente sobre a situação humanitária e de direitos 
humanos em Cabo Delgado, encomendada pela multinacio-
nal francesa TotalEnergies ao perito Jean-Christophe Rufin, 
médico, escritor e diplomata francês e especialista em acção 
humanitária. Esta expectativa encerra também questões 
que têm a ver com as bases ou dados que devem enformar 
o relatório e, principalmente, se o seu desenho incorpora o 
sentimento das comunidades locais.

A TotalEnergies 
lidera o pro-
jecto Mozam-
bique LNG, o 
maior projecto 

de Gás Natural Liquefeito (LNG 
da sigla em inglês) em Moçam-
bique, com um investimento de 
mais de 20 mil milhões de dólares, 
no distrito de Palma, província de 
Cabo Delgado. Este investimento 
sofreu seu maior abalo em Março 
de 2021, quando extremistas vio-
lentos que têm perpetrado ataques 
em Cabo Delgado, desde Outu-
bro de 2017, ocuparam a vila sede 
de Palma, obrigando a empresa a 
declarar força maior e anunciar 
que o seu regresso estaria depen-
dente da melhoria significativa 
das condições de segurança na 
região onde o projecto tem lugar.

Na sequência, o Governo de 
Moçambique respondeu com 
“musculatura” ao problema da 
deterioração das condições de 
segurança em Palma, abrindo 
portas para a entrada das tropas 
ruandesas e da Missão da SADC 

em Moçambique (SAMIM). Fo-
ram os ruandeses que em menos 
de dois meses de operações mi-
litares recuperaram a vila muni-
cipal Mocímboa da Praia, que 
tinha sido tomada pelos extre-
mistas violentos havia um ano.

Pela sua localização estraté-
gica, Mocímboa da Praia é im-
portante centro de abastecimento 
logístico para os investimentos 
em Palma, quer através do Porto 
local, quer através do através do 
aeródromo local, cuja pista tem 
capacidade para receber grandes 
aeronaves. Além de Mocímboa da 
Praia, as trocas ruandesas foram 
encarregues de garantir a segu-
rança do distrito de Palma, onde 
tem a sua base a funcionar em 
Afungi, em clara demonstração 
de que a missão tem como objec-
tivo central a retoma e protecção 
dos projectos de LNG. São ainda 
as tropas ruandesas que fazem a 
mobilização e transporte da popu-
lação deslocada por causa dos ata-
ques para às suas zonas de origem, 
respondendo assim a uma das 

recomendações da TotalEnergies.
 Embora a situação de segu-

rança tenha melhorado signifi-
cativamente, a gigante francesa 
não mostrava sinais de retoma 
do projecto Mozambique LNG, 
situação que deixava as autori-
dades moçambicanas impacien-
tes ao ponto de fazerem apelos 
públicos ao Presidente ruandês, 
Paul Kagame, sobre o regresso 
da multinacional a Afungi. Neste 
contexto, Patrick Pouyanné, CEO 
da TotalEnergies, visitou Moçam-
bique, concretamente a província 
de Cabo Delgado, na primeira 
semana de Fevereiro último, para 
aferir as condições de segurança. 
Patrick Pouyanné condicionou o 
retorno definitivo a uma avalia-
ção independente da situação hu-
manitária na região, deixando ao 
crivo do expert em acção huma-
nitária também de nacionalidade 
francesa, Jean-Christophe Rufin.

Nas mãos de Rufin, estão não 
apenas os interesses capitalistas 
da multinacional francesa, mas 
está também a oportunidade que 
as comunidades locais têm de 
participar no processo e expres-
sar o seu sentimento em relação 
ao conflito e sobre como a pre-
sença das empresas afecta con-
corre ou não para a realização do 
seu direito ao desenvolvimento.

O relatório independente in-
cluirá, para além da avaliação da 
situação humanitária e de direitos 
humanos, as acções implemen-
tadas pelo projecto Mozambique 
LNG e apresentará, em caso de 
necessidade, medidas comple-
mentares a serem implementadas.

Desde o início, não ficou 
clara a metodologia que seria e 
está sendo usada pelo perito in-
dependente, sobretudo quando 
se olha para o envolvimento de 
actores-chave do processo de im-

plantação e funcionamento da 
TotalEnergies, mormente as co-
munidades locais. Neste quesito, 
torna-se importante ouvir o que 
a população tem a dizer sobre o 
extremismo violento, violação de 
direitos humanos e os desafios da 
componente humanitária e apre-
sentação de caminhos que possam 
envolver a empresa e a população 
para uma retoma das operações 
que crie harmonia e contribua para 
melhorar a vida das comunidades 
locais e do país de forma geral.

 A verdade é que as comuni-
dades e organizações da sociedade 
civil que trabalham na advocacia 
no sector extractivo não partici-
param até agora de um processo 
de auscultação sobre o relatório, 
indiciando assim uma falta de 
participação e sensibilidade para 
com os que realmente sentem 
os problemas que se pretendem 
ver abordados no documento.

 O relatório que estava pre-
visto para sua entrega para finais 
de Fevereiro deve ser partilhado 
com os parceiros que compõem 
o projecto Mozambique LNG, na 
Bacia do Rovuma, que posterior-
mente decidirão se as condições 
são propícias ou não para a reto-
ma das actividades do projecto 
da Península de Afungi, incluin-
do o regresso normal da vida da 
população na região, retorno da 
prestação de serviços públicos 
e principalmente o restabeleci-
mento efectivo de segurança.
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Depois de, no domingo, ter saído do Centro do país, atra-
vés da província de Tete, para Malawi, onde originou chuvas 
intensas, esta terça-feira, em formato de depressão tropical, 
o fenómeno regressou a Quelimane, onde se espera que cause 
mais chuva até esta quarta-feira.

A previsão do 
Instituto Na-
cional de Me-
teorologia é 
que a depres-

são tropical Freddy inicie, a par-
tir de quinta-feira, uma trajectó-

ria de saída da zona continental 
do país, através da província 
da Zambézia, em direcção ao 
Oceano Índico, onde se prevê 
que enfraqueça e desapareça.

Enquanto isso não acon-
tece, na zona Centro do país, 

com destaque para a provín-
cia da Zambézia, ponto de 
entrada do fenómeno natu-
ral, continuam chuvas inten-
sas de até 200 milímetros.

“O sistema esteve, anteon-
tem (12/03), na província de 
Tete, e a sua intersecção com 
outros sistemas fê-lo sair para 
Malawi, mas está, hoje (terça-
-feira), de volta ao território 
moçambicano, na província 
da Zambézia, e entra através 

do distrito de Milanje, geran-
do muita chuva”, explicou 
Pedro João, meteorologista.

A boa notícia, de acor-
do com o meteorologista, 
é que os ventos já abranda-
ram em toda a zona Centro.

Agora, a depressão tro-
pical “sairá do nosso país no 
dia 16”, entretanto, “pode vol-
tar a Moçambique, bem como 
a Madagáscar, mas o INAM 

continua a monitorar e, se tal 
acontecer, poderá informar”.

Esta foi a primeira vez 
em que o mesmo ciclone 
tropical entrou duas vezes 
no Canal de Moçambique 
e durou mais de trinta dias.

Face à ocorrência de mais 
chuvas intensas, ventos for-
tes e trovoadas, o INAM 
apela à tomada de medidas 
de precaução e segurança.

“Freddy” volta a Moçambique 
e afecta Zambézia
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Há cada vez mais mulheres 
que nascem sem vagina

Segundo o cirurgião Igor Vaz

“Em Moçambique temos estado a receber, nos nossos 
serviços de saúde, várias raparigas, entre 12 aos 14 anos, que 
nascem sem a vagina devido às várias causas derivadas do 
próprio nascimento”. A informação é partilhada pelo mé-
dico cirurgião obstectra e urologista, Igor Vaz, que diz que 
quando ocorre esse tipo de fenómeno a sua equipa trabalha 
afincadamente para a reconstrução do canal vaginal, o que 
vai gerar a criação de uma nova vagina, propiciando que as 
pacientes voltem a ser mulheres normais.

Igor Vaz, que dirige a 
Focus-Fístula, uma 
organização que 
trabalha para erradi-
car o fenómeno das 

fístulas-obstéctricas em Mo-
çambique, indicou igualmente 
que este fenómeno gera uma 
discriminação social enorme 
na sociedade, uma vez que as 
pacientes em causa passam 
pelo estigma, dado que o meio 
no qual se encontram inseri-
das não está preparado para 
receber este tipo de informa-
ção, havendo casos em que há 
parentes que chegam ao ponto 
de expulsar este grupo social.

A par das raparigas que 
nascem sem Vagina, os fami-
liares muitas vezes não dis-
põe de recursos financeiros 
para proceder com o trata-
mento, daí que a sua organi-
zação tem estado a atender 
vários casos de forma gratuita.

O urologista indicou ain-
da que há rapazes que nascem 
também sem pénis, e diante 
desse cenário é preciso cons-
truir-se um pequeno pénis, criar 
uma uretra para devolvê-los à 
condição normal. Na mesma 
senda, o cirurgião que trabalha 
há mais de 40 anos no hospital 
central de Maputo revela que 
tende a subir casos de fístulas 
obstéctricas no país, sendo que 
os últimos dados apontam para 
operações já feitas há mais de 
800 mulheres, antes rejeitadas 
no seio familiar, sendo enorme 
a taxa de doentes que não raras 
vezes são atiradas ao divórcio 
por não conseguirem conceber 
ou possuírem um odor na urina.

“Há muitos casos em que a 
mulher deixa de ter filhos, per-
de a capacidade de conceber. É 
expulsa do lar e fica abandona-
da”, diz o médico, que acres-
centa que há muitas mulheres 
que não vão a tempo às consul-
tas de fístulas, faltam às consul-

tas pré-natais e o bebé fica reti-
do por mais de 24 horas e acaba 
morrendo dentro da barriga.

“O Ministério da Saúde tem 
vindo a fazer um grande traba-
lho em conjunto com os vários 
funcionários. Mas, é possível 
incrementar a velocidade por-
que Moçambique tem uma boa 
experiência na operação de fís-
tulas e caso de sucesso, dando 
exemplo do Dr Aldo Marthe-
sine, que fez muitas operações 
na cidade de Quelimane e cons-
tituí um dos meus mentores”

É por via do trabalho que 
o grupo dos cirurgiões é so-
licitado, muitas vezes, a via-
jar para países como Senegal 
e Indonésia, onde operam 
casos muito complicados.

Segundo Vaz, estatísticas 
da Organização das Nações 
Unidas refere que as com-
plicações do parto atingem 
mais de 2500 casos em Mo-
çambique, que é um valor 
enorme, dado que traduz em 
maiores taxas de mortalidade.

Num diapasão, o urolo-
gista diz que no país existem 
duas principais causas da in-
fertilidade masculina, que são 
a obstrutiva e não obstruti-

va. A primeira, segundo ex-
plicou o cirurgião, acontece 
quando os vários canais dos 
testículos são obstruídos por 
causa de infecções que ata-
cam o canal ejaculador, tais 
como a bilharziose, tumo-
res, traumatismos e hérnias.

Quanto as não obstrutivas, 
Igor Vaz realça que as suas 
causas são congénitas, como 
a operação nos cromossomas 
e deficiências hormonais. No 
entanto, a fonte diz que um dos 
principais factores influencia a 
posição do espermatozóide, 
o que leva a infertilidade é o 
aumento exagerado da tem-
peratura no interior dos testí-
culos, que por norma deve es-
tar entre dois há quatro graus 
Célsius. Este aquecimento 

pode ser causado pela obesida-
de, varicocele, uso de roupas 
apertadas, sauna entre outros.

Nesta senda, o especialista 
recomenda ser fundamental 
arejar o testículo, para as pes-
soas obesas, camionistas que 
ficam longas horas sentados.

Segundo o urologista, in-
flui na qualidade do esperma-
tozóide, medicamentos usados 
no tratamento da hipertensão, 
álcool, tabaco, os anaboli-
zantes, as diabetes e além 
da produção influenciam na 
vascularização do testículo.

Outrossim, Vaz cita que, 
em Moçambique, cerca de 
35% das causas de infertili-
dade são masculinas e 30 a 
35% femininas e 20% são co-
muns, aclarando que nem sem-
pre as razões são tão óbvias.

O médico urologista ano-
tou que em mais 10% das 
consultas, os casais, maiorita-
riamente jovens, têm dificul-
dades para conceber, situações 
que geram um desafio para 
o país que ainda não possui 
sistema de fertilização ini-
vitro para auxiliar os casais 
que não engravidam por vias 
normais. Porém, segundo sua 
explicação, o diagnóstico não 
representa a impossibilidade 
definitiva de ter filhos, pois 
grande parte das infertilidades 
adquiridas pode ser resolvida 
com a melhoria da qualidade 
de vida. Todavia, Igor Vaz não 
deixa de partilhar e informar 

a um indivíduo que não pode 
ter filhos de maneira natural, é 
sempre um drama tanto para a 
mulher quanto para o homem.

Incrível mais verdadeiro

Na verdade, tal como nos 
explica o psicólogo João Fon-
seca, há casais que acabam se 
separando por causa da infer-
tilidade, impotência sexual, 
numa luta titânica de transferir 
a culpa de não conceber para 
um deles. Conta o psicólogo 
que no seu consultório já rece-
beu alguns casais com proble-
mas graves de incapacidade de 
aceitação de que o problema 
está com um dos membros.

“Os casais ficam descon-
fortáveis quando o assunto é 
recorrer ao apoio psicossocial 
devido a frontalidade com que 
o assunto é tratado, quando na 
verdade trata-se de um apoio 
bastante significativo na vida 
do casal”, defende o psicólo-
go, para quem não é comum 
os homens procurarem pelos 
serviços de um psicólogo por 
não fazer filhos. Geralmente, 
quem recorre são as parce-
rias, que vão narrando episó-
dios tristes, que muitas vezes 
não constituem a solução do 
problema, mas atiçam a rela-
ção para um estágio negativo.

A Organização Mundial da 
Saúde indica que o factor mas-
culino corresponde a 40% das 
causas de infertilidade conjugal.

Quinta-feira, 16 de Março de 202314 |  zambeze  



| NacIONaL |

Comercial

*serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net

INAE apresenta actividades 
para a semana do consumidor

A Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE) 
realizou uma conferência de imprensa na quinta-feira, dia 8 
de Março, em Maputo, para anunciar as actividades plane-
adas para a semana do Consumidor, de 13 a 19 de Março, 
com ênfase no dia 15 de Março, Dia Mundial dos Direitos do 
Consumidor.

Durante o 
evento, o 
p o r t a - v o z 
da INAE, 
Tomás Tim-

ba, falou sobre as actividades 
a serem realizadas durante a 
Semana do Consumidor, des-
tinadas a aumentar a cons-
ciencialização dos consumi-
dores sobre os seus direitos e 
os procedimentos a seguir em 
caso de violação dos mesmos.

As actividades planeadas 
incluem um comando nacional 
destinado à realização de ins-
pecções educativas em todo o 
país, uma campanha de sensi-
bilização sobre os direitos do 
consumidor e como denunciar 
possíveis abusos, e a distribui-
ção de brochuras informativas 
aos agentes económicos sobre 
as regras relacionadas ao tema.

Os consumidores serão in-
centivados a fazer compras res-
ponsáveis, evitando publicar 
produtos defeituosos nas redes 

sociais sem informações deta-
lhadas sobre o fornecedor, data 
de compra e por que tal acção 
está sendo tomada, pois isso 
pode criar pânico injustificado.

Os consumidores também 
serão aconselhados a comprar 
produtos de estabelecimentos 
onde saibam que as condições 
de armazenamento são ade-
quadas e onde possam devol-
ver o produto, se necessário. 
Será desencorajada a compra 
de bens em mercados infor-
mais, pois não têm garantia.

Os agentes económicos se-
rão incentivados a fazer ven-
das responsáveis, incluindo a 
instalação de leitores ópticos 
para confirmar preços e não 
exibir o sinal “NÃO ACEI-
TAMOS DEVOLUÇÕES”.

Também será realizada 
uma série de actividades para 
educar os consumidores sobre 
os seus direitos e como exer-
cê-los. Essas actividades, de 
acordo com aquela instituição 

pública, oferecem uma oportu-
nidade importante para reflec-
tirmos sobre o papel que cada 
um de nós pode desempenhar 
na protecção dos direitos do 
consumidor e na garantia de 
um ambiente de negócios mais 
seguro, justo e responsável.

A INAE enfatizou a exis-
tência de vários dispositivos 
legais para a protecção dos 
direitos dos consumidores, 
incluindo a Lei n.º 22/2009 
de 28 de Setembro, o Decreto 
n.º 27/2016 de 18 de Julho e 
o Decreto n.º 38/2016 de 21 
de Dezembro, que aprova o 
Código de Publicidade. Essas 
leis regulam as relações ju-
rídicas entre o fornecedor de 
bens e serviços e seus consu-

midores em várias áreas eco-
nómicas, incluindo alimen-
tos, cosméticos, produtos de 
higiene e limpeza, acessórios 
para veículos, materiais de es-
critório e electrodomésticos.

A INAE recebeu e in-
vestigou várias reclamações 
de consumidores através 
da Linha Verde (1464) em 
2022, principalmente devi-
do a violações contratuais 
por parte de agentes econó-
micos. A INAE recebeu e 
processou 1.301 petições, 
das quais 102 resultaram na 
suspensão de actividades.

Durante a conferência de 
imprensa, a INAE destacou 
os direitos dos consumidores, 
como o direito à informação 

sobre validade, origem, ga-
rantia e riscos de uso, e o di-
reito de receber o produto ou 
serviço pelo qual pagaram.

“Os consumidores que 
sentem que seus direitos fo-
ram violados podem apresen-
tar uma reclamação ao forne-
cedor de bens ou serviços. Se 
o problema não for resolvido, 
eles podem solicitar um livro 
de reclamações, registar a re-
clamação e solicitar uma cópia 
para anexar a prova de com-
pra e, em seguida, enviá-la à 
INAE”, disse Tomás Timba.

Se for detectado um de-
feito, os consumidores têm o 
direito de exigir a substituição 
do produto ou o reembolso e 
uma garantia de pelo menos 
um ano a partir da data da 
compra. Sendo que, o prazo 
de um ano para uso do produ-
to pode ser suspenso nos ca-
sos em que o consumidor não 
pode utilizá-lo devido a opera-
ções de reparação necessárias.

“Apesar do progresso con-
siderável na conciliação dos 
direitos dos consumidores, 
existem desafios. A INAE 
incentiva todos a serem res-
ponsáveis e vigilantes na 
protecção de seus direitos e 
na promoção de uma cultura 
de práticas empresariais res-
ponsáveis em Moçambique”.

sILVINO MIRaNda
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No leito do grande rio
Narciso Matos lança a obra “O Lar 
de Txindi e Mussumbuluku” sobre 
a história da sua família 

O académico e actual reitor da Universidade Politéc-
nica, Narciso Matos, estreou-se, sexta-feira, 10 de Março, 
nas lides literárias, ao lançar a obra “O lar de Txindi e 
Mussumbuluku”, através da qual pretende registar e par-
tilhar a história da sua família: Matos, ou simplesmente 
Nhuvu.

Para escrever 
o livro, Nar-
ciso Matos, 
que adoptou 
o pseudónimo 

Mussumbuluku Nhuvu, foi 
movido pelo interesse de co-
nhecer e compreender a histó-
ria da família e as suas raízes. 
Entretanto, reconhece que só 
conseguiu “recuar” até ao lon-
gínquo ano de 1850, dada a 
complexidade do exercício.

“Motivou-me registar o que 
sabemos, e transmiti-lo aos 
nossos filhos e netos, principal-
mente porque, hoje, já não é pos-
sível reunir toda a família num 
só tecto, como os nossos pais 
faziam há 50 anos”, sublinha.

A obra serve, acima de tudo, 
para prestar uma homenagem 
aos seus progenitores, Txindi e 

Mussumbuluku, que são, para 
si, um exemplo e a inspiração 
que a família procura seguir.

A apresentação da obra foi 
confiada ao renomado escritor 
Luís Bernardo Honwana, para 
quem o livro “O Lar de Txin-
di e Mussumbuluku” ensina 
muitas coisas sobre a família 
Nhuvu, cuja história remon-
ta ao século XIX, razão pela 
qual alguns personagens apa-
recem ainda com as vestes e 
as armas dos tempos antigos.

“Falar do Lar de Txindi e 
Mussumbuluku e do projecto 
de vida que eles legaram à sua 
descendência é deixarmo-nos 
conduzir pela mão do excelente 
narrador que Narciso Matos reve-
la ser neste livro. O texto tem leve-
za, elegância, humor e, sobretudo, 
transpira autenticidade. Resulta, 

daí, uma leitura verdadeiramen-
te aliciante”, frisa Luís Bernardo 
Honwana, autor da famosa obra 
“Nós Matamos o Cão Tinhoso”.

Em relação ao autor, Luís 

Bernardo Honwana considera 
que Narciso Matos demonstrou, 
na obra, o seu domínio da téc-
nica narrativa, ao contar com 
minúcia todas as acções e sacri-

fícios que, ao longo de décadas, 
Txindi e Mussumbuluku foram 
empreendendo para melhorar as 
condições de vida da família e 
da comunidade ao seu redor.

Vulcan distribui mais bicicletas para facilitar 
a mobilidade das comunidades de Moatize

No âmbito do 
Projecto de 
M o b i l i d a -
de “Vai de 
Bike”, que 

tem como objectivo encurtar 
distâncias e criar maior apro-
ximação entre as comunidades 
de Moatize, a Vulcan realizou, 
no passado dia 6 de Março, a 
entrega de mais de 100 bici-
cletas aos membros pertencen-
tes ao grupo de indemnização 
assistida (comunidade que no 
processo de reassentamento op-
tou por receber a indemnização 
por via de compra das casas). 

Durante o evento, estive-
ram presentes o administrador 
do distrito de Moatize, Eugé-

nio Muchanga, representante 
da Vulcan, bem como as co-
munidades beneficiárias, que 
encorajaram a Vulcan a imple-
mentar mais iniciativas que pro-
movam o desenvolvimento local. 

“As bicicletas irão facilitar 
a nossa vida, pois passaremos 
a ir ao mercado e em outros lo-
cais de forma mais rápida. Es-
tamos satisfeitos por terem se 
lembrado de nós e esperamos 

que a Vulcan não deixe de nos 
apoiar”, destacou o presidente 
da comissão de indemnização 
assistida, Baptista Saica Roia. 

Por seu turno, o adminis-
trador do distrito de Moatize, 

Eugénio Muchanga, apelou 
as famílias beneficiárias a ga-
rantirem a durabilidade dos 
meios doados pela Vulcan.

“Pedimos que façam bom 
uso destas bicicletas, pois 
a Vulcan disponibilizou es-
ses meios para facilitar a 
vossa deslocação”, subli-
nhou Eugénio Muchanga. 
Com esta entrega, totalizam 
2700 bicicletas desde o iní-
cio do projecto (2020), e já 
beneficiou a mais de nove 
comunidades em Moatize. 

Com bicicletas, também 
são fornecidos kits de ma-
terial sobressalente para ga-
rantir uma maior longevida-
de desse meio de transporte.
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No leito do grande rio

A Agência Nacional de Desenvolvimento Geo-Espacial 
(ADE) realizou, na quinta-feira, dia 09 de Março, na 
cidade de Maputo, um encontro com parceiros institucio-
nais, visando a partilha de informação estratégica que irá 
apoiar a definição de um Plano Nacional de Acção, condu-
cente ao uso de informação geográfica para a monitoria do 
alcance dos indicadores dos Objectivos de Desenvolvimen-
to sustentável (ODs’s) da Agenda 2030.

O evento, de-
s i g n a d o 
“Workshop 
de Engaja-
mento das 

Partes Interessadas – ALIAN-
ÇA de Dados do ODS´s”, re-
sulta de uma das recomenda-
ções do Comité de Peritos em 
Gestão Global de Informação 
Geo-Espacial das Nações Uni-
das (UN-GGIM). A iniciativa 
serviu para a apresentação das 
conclusões dos inquéritos re-
alizados pela ADE, no âmbito 
do desenvolvimento do Pla-
no Nacional de Acção, sobre 
a situação presente e futura 
da gestão da informação geo-
-espacial em Moçambique.

Participaram no encontro 
representantes dos ministé-
rios e instituições públicas do 
Governo bem como acadé-
micas, envolvidas no alcance 
dos Objectivos de Desenvol-
vimento Sustentável e outras 

organizações internacionais, 
interessadas na Informação 
Geo-Espacial Integrada das 
Nações Unidas (IGIF), nomea-
damente a ALIANÇA de Dados 
dos ODS´s e seus parceiros das 
Fundações W.K. Kellogg e PV-
BLIC, a Esri, o Departamen-
to de Assuntos Económicos 
e Sociais das Nações Unidas 
(DESA) e a Divisão Estatística 
das Nações Unidas (UNSD).

O plano de acção a ser ela-
borado pela ADE, com a cola-
boração dos sectores, obedece-
rá a uma abordagem orientada 
pelas Nações Unidas e deverá 
incluir elementos como, o im-
pacto económico e o valor dos 
sistemas de informação geo-es-
pacial, identificação das neces-
sidades e prioridades de investi-
mento e ter uma implementação 
sequenciada através da identifi-
cação de actividades a curto, 
médio e longo prazo e poten-
ciais fontes de financiamento.

A Directora-Geral da ADE, 
Odete Semião, explicou que 
“com a informação geo-espa-
cial é possível, por exemplo, 
conhecer o nível de acesso da 
população aos serviços públi-
cos tais como saúde, educação 
e outros, no tempo e no espaço, 
constituindo deste modo uma 
ferramenta útil para apoiar a 
tomada de decisão sobre a pla-
nificação do desenvolvimento 
e a monitoria das intervenções 
públicas, baseada em evidên-
cias”. “Pretende-se, com a ini-
ciativa, estabelecer fontes de 
dados e abordagens inovadoras 
e inclusivas para a implementa-

ção de medidas que permitam 
a partilha de tecnologias e co-
nhecimento no uso de infor-
mação geográfica que apoiem 
a monitoria dos indicadores 
com vista ao alcance dos ODS, 
baseada nas necessidades prio-
ritárias dos países que os exe-
cutam, com especial enfoque 
no ODS10, relacionado com 
a redução das desigualdades”, 
disse a mesma responsável.

Com a realização deste 
workshop, a ADE realizou 7 
das 16 actividades recomenda-
das pelo UN-GGIM, no âmbito 
do desenvolvimento do Plano 
Nacional de Acção para a ace-

leração da implementação das 
acções conducentes ao alcan-
ce dos ODS, alcançando uma 
taxa de execução de 43,7%.

A ADE é uma instituição pú-
blica sob tutela do Ministro dos 
Transportes e Comunicações, 
criada em 2020, e tem como 
objectivo promover as boas 
práticas de planificação do de-
senvolvimento, bem como gerir 
a Rede Nacional de Informação 
Geográfica, uma plataforma 
online que permite ter acesso a 
dados dos vários sectores, fazer 
análise espacial e desenvolver 
ferramentas tecnológicas para 
apoiar a tomada de decisões.

Standard Bank é a marca bancária mais 
valiosa de África pelo segundo ano consecutivo

O S t a n d a r d 
Bank foi, re-
centemente, 
n o m e a d o , 
pelo segun-

do ano consecutivo, como a 
marca bancária mais valiosa de 
África, em 2023, no ranking 
anual do Brand Finance re-
ferente às 500 marcas bancá-
rias mais fortes do mundo.

Todos os anos, a Brand Fi-
nance põe à prova as 5.000 maio-
res marcas e publica cerca de 
100 relatórios, classificando-as 
em diferentes sectores e países. 
As 500 marcas bancárias mais 
valiosas e mais fortes do mundo 
estão incluídas no ranking anual 

da Brand Finance Banking 500.
A propósito da nomeação, 

o administrador delegado do 
Standard Bank em Moçambi-
que, Bernardo Aparício, disse 

que “estamos satisfeitos por 
continuarmos a liderar como a 
marca mais valiosa de África, o 
que indica que o nosso modelo 
de negócio, com foco no forne-

ADE e parceiros reconhecem Informação 
Geográfica como factor-chave de sucesso 
para agenda de 2030

cimento consistente de serviços 
excelentes e soluções bancárias, 
bem como de gestão de acti-
vos e de seguros, está a sur-
tir os resultados desejados”.

Em 2019, conforme en-
fatizou Bernardo Aparício, o 
Standard Bank deu início à 
jornada de redefinição, fun-
damentalmente, do seu negó-
cio. O banco empreendeu uma 
transformação pronta para 
o futuro e a expansão para 
uma plataforma de negócios.

Para o responsável má-
ximo pela gestão do banco, 
o mote do Grupo, “África 
é a nossa casa, nós impul-
sionamos o seu crescimen-
to”, visa ligar Moçambique 
e todo continente africano ao 
mundo na busca de um cresci-
mento inclusivo e sustentável 
para o País e para o continente.
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Banco Mundial perspectiva 
crescimento positivo

Matola busca musculatura no 
sector industrial da província

Economia de Moçambique

A recuperação económica de Moçambique está a ganhar 
ímpeto, com um crescimento na ordem dos 4,1% em 2022, 
apesar das adversidades económicas globais que resultam 
do aumento dos preços dos combustíveis e dos alimentos.

As perspectivas 
a médio prazo 
são positivas. 
Espera-se que 
o crescimento 

acelere a médio prazo, atingindo 
6% em 2023-2025, impulsio-
nado pela contínua recuperação 
dos serviços, pelo aumento da 
produção de gás natural lique-
feito e pelos preços elevados das 
matérias-primas. Contudo, ris-
cos negativos relacionados com 
choques climáticos, riscos de se-
gurança e pressões sobre os pre-
ços de alimentos e combustíveis 
podem reduzir o crescimento do 
PIB a médio prazo para 4,5%.

A 9ª Edição do Relatório Ac-
tualidade Económica de Moçam-
bique do Banco Mundial destaca 
o papel dos serviços na acelera-
ção do crescimento económico 
e na geração de empregos. O 
relatório enfatiza a necessidade 
de reduzir a dependência na agri-
cultura de baixa produtividade e 
na indústria extractiva, propondo 

um modelo de desenvolvimento 
baseado em fontes diversificadas 
de crescimento, produtividade e 
empregos. Descreve ainda op-
ções de reformas para fortalecer 
o papel do sector de serviços 
como eixo central da economia.

“Olhando em frente, o cres-
cimento sustentável e inclusivo 
exigirá o aumento da produti-
vidade nos serviços e o estímu-
lo à formalização de empresas 
informais, ao mesmo tempo 
que se fortalecem as ligações 
entre os vários sectores”, dis-
se Idah Pswarayi-Riddihough, 
Directora do Banco Mundial 
para Moçambique, Madagás-
car, Ilhas Maurícias, Comores e 
Seycheles. “Os serviços podem 
ser um caminho para o cresci-
mento inclusivo e para a gera-
ção de empregos”, acrescentou.

O forte desempenho de 
crescimento de Moçambique 
nas últimas décadas ajudou a 
reduzir a pobreza no país. No 
entanto, o crescimento não foi 

suficientemente inclusivo. Isto 
deve-se, em parte, à forte de-
pendência na indústria extracti-
va, que tem vínculos limitados 
com a economia em geral, e à 
baixa produtividade do sector 
agrícola – a principal fonte de 
subsistência para os mais pobres.

“Estima-se que mais de meio 
milhão de pessoas entre na força 
de trabalho em Moçambique to-
dos os anos. Por isso, criar mais e 
melhores empregos é um desafio 
urgente para o país”, disse Fiseha 
Haile, Economista Sénior do Ban-
co Mundial para Moçambique.

O Governo de Moçambique 
está a dar passos importantes para 
apoiar a recuperação económica e 
estimular o crescimento do sector 
privado. Tal inclui a aprovação de 
um pacote de medidas de acele-
ração económica, em Agosto de 
2022. O plano surge na altura certa, 
visto que a economia está a recu-
perar após um longo abrandamen-
to na sequência de choques conse-
cutivos, entre os quais as dívidas 
ocultas, os ciclones, a insurgência 
e a pandemia da COVID-19.

O relatório aponta para a ne-
cessidade de reformas que visem 
fortalecer o papel do sector pri-
vado e promover o acesso ao fi-
nanciamento através da redução 
do custo do crédito bancário, 
bem como oferecer garantias de 
crédito às pequenas empresas. 
Também reconhece a necessi-
dade de transformar os serviços 
em actividades mais sofistica-
das e transaccionáveis – como 
tecnologias da informação e 
comunicação, finanças e servi-
ços profissionais e empresariais 
– para que o sector possa ser 
um motor de crescimento inclu-
sivo e de geração de empregos.

A região da Mato-
la, na província 
de Maputo, já 
foi considerada 
um dos locais 

que constituía o pulmão econó-
mico da província e quiçá do país. 
Contudo, devido a várias razões, 
incluindo estrutural e político, 
bem como económico, esse esta-
tuto passou para história. Porém, 
segundo o analista Champelim 
Manhiça, há sinais de retoma com 
o anúncio dos mega-projectos ava-
liados em mais de 2.2 mil milhões 
de dólares registados nos últimos 
anos, fruto dos investimentos.

“O sol voltará a brilhar na 
Matola”, garante o entrevistado. 
Na verdade, para o entrevistado, 
quando se fala de indústria no país 
olha-se para Matola como um 

dos locais onde existe as maiores 
indústrias instaladas que respon-

dem praticamente por 80% das 
receitas da cidade e de toda a pro-

víncia, numa área de 333km qua-
drado, população de 1,6 milhões, 
capital industrial do país onde se 
localiza o parque de Beleluane, 
que é o maior pólo industrial al-
bergando a fábrica do alumínio.

Manhiça fala da companhia 
industrial da Matola, uma das 
maiores na área alimentar, que a 
sua concorrente Merec, cimentos, 
terminal de combustível, entre 
outras grandes empresas que con-
tribuem para o crescimento econó-
mico e sustentável da população.

“Sem dívidas que os últimos 
anos foram complicados, fruto do 
abrandamento económico que se 
abateram sobre o país, levando 
algumas empresas a fecharem as 
portas sem poder honrar com os 
seus compromissos, tanto comer-
ciais quanto dos trabalhadores, 

enquanto as outras produziam.” 
Champelim Manhiça diz ser 

satisfatório olhar para números 
das estruturas da indústria e co-
mércio que falam de investimen-
tos que são factores determinantes 
para as receitas do sector indus-
trial da província, tanto na média 
dimensão estão a gerar empregos 
que colocam a província a esfre-
gar as mãos de contente, porque 
só a indústria transformadora que 
ali se estabeleceu encaixou nos 
últimos anos o investimento glo-
bal de 250 milhões. Matola está 
a registar uma crescente pressão 
de empresários nacionais e es-
trangeiros que procuram espaço 
para instalar as suas empresas e 
essa aposta deve-se ao facto de as 
estradas N4 e N1 serem os prin-
cipais corredores para entrada da 
matéria-prima e responsável pelo 
escoamento de mercadorias para o 
resto do país e toda região da Áfri-
ca austral, por isso não tem dúvi-
das que vai continuar a ser o maior 
parque industrial que agrega um 
número significativo de empresas.
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Celso Correia explica “mal-entendido”

Aprovados pouco mais de quatro mil Postos de Recense-
amento Eleitoral e três mil Brigadas. Os Órgãos Eleitorais 
acabam de aprovar, sábado findo, Postos de Recenseamento 
Eleitoral e Brigadas, onde deverão ocorrer o recenseamento 
eleitoral, com vista às VI Eleições Autárquicas de 11 de Outu-
bro do ano em curso.

São no total 
4.292 Postos 
de Recensea-
mento Eleitoral 
e três mil e du-

zentos e noventa e três Briga-
das subdivididas nas 11 pro-
víncias que compõem o País.

Assim, reunida na V Ses-
são Plenária Extraordinária, a 
Comissão Nacional de Eleições 
(CNE) e o Secretariado Téc-
nico de Admiração Eleitoral 
(STAE) aprovaram um total de 
197 Postos de Recenseamento 
Eleitoral e 196 Brigadas para 
a cidade de Maputo; 544 Pos-
tos de Recenseamento e 410 
Brigadas para a província de 
Maputo; 464 Postos de Recen-
seamento e 306 Brigadas para a 
província de Gaza e 386 Postos 

de Recenseamento e 237 Briga-
das para a província de Inham-
bane, totalizando 1.591 Postos 
de Recenseamento e 1.149 Bri-
gadas para a Zona Sul do País.

Para a Zona Centro, a pro-
víncia de Sofala vai contar 
com um total de 247 Postos 
de Recenseamento Eleitoral 
e 236 Brigadas; Manica com 
272 Postos de Recenseamento 
Eleitoral e 253 Brigadas; Tete 
com 427 Postos de Recensea-
mento Eleitoral e 299 Brigadas 
e para Zambézia está previsto 
533 Postos de Recenseamento 
Eleitoral e 416 Brigadas, to-
talizando 1.479 Postos de Re-
censeamento e 1.204 Brigadas.

Por fim, para a Zona Nor-
te prevê-se um total de 1.222 
Postos de Recenseamento 

Eleitoral e 840 Brigadas, sub-
divididas em: Nampula, 456 
Postos de Recenseamento

Eleitoral e 371 Brigadas; 
Cabo Delgado, 369 Postos 
de Recenseamento Eleito-

ral e 242 Brigadas e Niassa 
397 Postos de Recenseamen-
to Eleitoral e 227 Brigadas.

Recordar que o Conse-
lho de Ministros marcou de 
20 de Abril a 03 de Junho 

o recenseamento eleitoral, 
com vista às VI Eleições Au-
tárquicas de 11 de Outubro.

A operação terá a dura-
ção de 45 dias e vai arrancar 
depois da época das chuvas.

Aprovados Postos de 
Recenseamento Eleitoral

Eleições Autárquicas de 11 de Outubro

O Ministério da 
Agricultura e 
Desenvolvi-
mento Rural 
lançou, hoje, 

o “Resultado da Avaliação da Se-
gurança Alimentar Pós-Colheita 
2022” no país. No evento, o mi-
nistro do sector, Celso Correia, 
deu explicações sobre os dados 
que indicam que 90% da popu-
lação tem três refeições ao dia.

Há dias, o ministro da 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural disse, em Roma, que 
90% da população moçambi-
cana tem três refeições ao dia, o 
que gerou debate na sociedade.

“Há muita gente que não 
tem, tivemos um deputado na 
Assembleia da República que 
sabemos que tem bom rendimen-
to, mas não tem. Aqui na sala 
muitos tem rendimento para três 
refeições, mas não tem por cau-
sa dos seus hábitos alimentares 
e suas dietas, sendo que muitos 
não usam o que tem. É por isso 

que na afirmação a gente acres-
centou melhorar a sua dieta e ter 
mais estabilidade, porque 40% 
não tem estabilidade, 50% tem”.

O governante não tem 
dúvidas de que Moçambi-
que está num bom caminho e 
deve ser corajoso para alcan-

çar a independência alimentar,
“Acho que estamos no ca-

minho certo no que diz respeito 
à segurança alimentar, isso por-

que não temos todo o problema 
resolvido. De longe temos mui-
to que fazer, mas quando todos 
indicadores começam a indicar 
o caminho, nós estamos no ca-
minho certo. A nossa indepen-
dência alimentar vai precisar de 
coragem”, referiu, para depois 
deixar uma bicada ao ocidente.

Segundo o ministro, o 
Resultado da Avaliação da 
Segurança Alimentar Pós-
-Colheita 2022 foi um estudo 
feito no ano passado, em 151 
distritos, e seguiu alguns critérios.

Com base nesses critérios, 
disse o governante, foi consta-
tado que 16 milhões de pesso-
as alimentam-se bem, ou seja, 
têm as três refeições por dia.

Segundo o ministro, apesar 
de factores como o clima e o 
terrorismo estarem a contribuir 
negativamente no processo de 
desenvolvimento, o país está 
num bom caminho e em melhor 
posição, comparativamente a 
outros países da África Austral.
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enterrado aqui perto para ter-
mos acesso”, sublinha Linete. 

O legado de Azagaia não 
morrerá, Azagaia nos ensinou 
a ser, estar e falar, ensinou-
-nos a libertarmo-nos, não só 
do colono, mas do colonia-
lismo. “A mensagem é que o 
povo já se libertou e agora te-
mos que tomar o poder, como 
jovens, vamos chegar ao po-
der”, Quitéria Guirrengane. 

O deputado da banca par-
lamentar da Renamo, António 
Muchanga, lamentavelmente 
disse que o desenvolvimento de 
Azagaia foi muito curto, mas 
não é a primeira, já aconteceu 
com Jesus Cristo e a única coisa 
que se deve explorar é a inten-
sidade com que Azagaia viveu 
a sua passagem por esta terra. 

“O pensamento de Aza-
gaia viverá em cada um de 
nós, devemos continuar com 
o pensamento e a luta que ele 
levava, Azagaia era um ho-
mem que pensava muito e es-
tava muito estimulado a cantar 
pelo povo”, disse Muchanga. 

“Penso que podemos conti-
nuar a fazer isso e não é proi-
bido, é muito bom, porque o 
povo pode se libertar a partir 
da inspiração de Azagaia”, 
sublinha António Muchanga. 

Igualmente, o deputado da 
bancada parlamentar da Re-
namo, Venâncio Mondlane, 
disse na sua explanação que 
haverá uma altura na história 
de Moçambique em que os 
heróis genuínos como Aza-
gaia vão substituir os heróis 
históricos e aqueles que são 
considerados por si heróis 
“Txopela ou Take Away”. 

Diz mais, haverá uma al-
tura em que os deserdados 
da independência, com os 
seus caterpillars, com as suas 

cordas, com as suas corren-
tes, vão fazer cair muitas es-
tátuas dos heróis históricos. 

“Os heróis txopela e os take 
away são aqueles que apro-
veitam boleia de uma certa 
circunstância histórica, os he-
róis genuínos são aqueles que 
não têm tempo nem espaço, 
são intemporais, atravessam 
todas as épocas, todos os es-
paços e não se circunscrevem 
a uma mente histórica concre-
ta”, disse Venâncio Mondlane. 

“Eu penso que Azagaia 
é um herói genuíno, que vai 
transpor o limite do tempo e 
do espaço. Aproveito anunciar 
agora um podcast que vem 
dentro de um mês, que vai 
juntar Angola, Moçambique, 
Guiné-bissau, Cabo-Verde, 
Brasil e Portugal, cujo títu-
lo do mesmo será justamente 
‘Povo no Poder’, fiquem aten-
tos, e Azagaia era um grande 
filósofo”, sublinha Mondlane. 

José Manuel, em repre-
sentação da SOMAS (As-
sociação Moçambicana de 
Autores), refere que Azagaia 
notabilizou-se pela sua irre-

verência, sua forma profunda 
de compor as suas músicas 
e forma única de interpretar. 

Ser artista é liberdade, 
é algo que transcende aqui-
lo que é o estado normal de 
qualquer cidadão, artista é 
talento e sabedoria. Edson 
da Luz, mais conhecido por 
Azagaia, era membro da SO-
MAS e registava as suas obras.    

O movimento União dos 
Artistas, que exalta a indús-
tria musical, referiu que Aza-
gaia é um daqueles artistas 
que não morrem, porque a 
sua mensagem cobre o povo 
e reporta aquilo que é o dia-
-a-dia das pessoas. Azagaia 
foi um jovem que, através da 
música, procurou sempre em-
belezar a vida, mas carregar 
consigo as dores da maioria. 

“Através da sua canção, 
Azagaia conseguiu situar-
-se em frente da sua época 
e seguiu a sua vida lutando 
pela igualdade”, SOMAS. 

A Associação dos Músicos 
Moçambicanos, de forma in-
conformada, disse que Azagaia 
partiu para uma viagem sem 
regresso, deixando uma legião 
de fãs e admiradores perple-
xos pela precoce partida e pela 
circunstância em que a viagem 
se configurou, a todos deixa 
imensas e eterna saudades. 

Membro número 2620 da 
Associação do Músicos Mo-
çambicanos desde 24 de Se-

tembro de 2018, Azagaia não 
foi um mero músico, foi um 
activista social que inspirou 
muitos músicos jovens a serem 
destemidos, foi-se o Azagaia, 
mas não se foram as suas obras, 
ele deixou o seu legado e sem 
dúvida é “Povo no Poder”. 

“Azagaia encontrou no 
universo músico o sítio para 
morar, concretamente. Ex-
plorando o rap, o compositor 
e intérprete iniciou a carreira 
musical em 1997, com apenas 
13 anos, as suas músicas foram 
sempre de intervenção social, 
mediante análise crítica ao go-
verno do dia, o que lhe levou 
a intimação nas autoridades”. 

Em representação a Asso-
ciação Moçambicana dos Djs, 
Beat Keepa endereçou as mais 
sentidas condolências a famí-
lia enlutada. Numa maré tur-
va e sedenta de novos heróis, 
Moçambique viu surgir uma 
pérola, um jovem ilumina-
do por Deus, que nasceu para 
servir o próximo, fazendo uso 
da poesia, rimas, versos e Rap 
dedicou toda a sua juventude 
lutando para que o povo tives-
se melhores condições de vida. 

“O povo nunca te vai esque-
cer Azagaia, nós Djs sempre 
estivemos ao teu lado e parti-
cipamos activamente no cresci-
mento da tua obra, partiu o ho-
mem, mas ficou a obra, é sobre 
a obra que continuará o nosso 
trabalho, a nossa missão não 
termina por aqui, sempre fo-
mos os teus apóstolos e levare-
mos a tua mensagem para todos 
os cantos do mundo, continua-
remos a tocar a tua música no 
melhor momento dos eventos”. 

Nandel Magune, que falou 
em nome dos Cortadores de 
Lenha e Kongolote Records, 
responsável pelo segundo ál-
bum de Azagaia, “Cubaliwa”, 
afirmou que trabalharam por 
muitos anos com o mano Aza-
gaia no que concerne ao hip-
-hop de intervenção social. 

“A experiência dos Corta-
dores de Lenha e o mano Aza-
gaia foi a melhor que tivemos 
na nossa carreira artística, pois 
com ele não fazíamos shows, 
fazíamos comícios, a energia de 
Edson em palco é incompará-
vel, o seu carisma, sempre pron-
to para servir o povo, a pessoa 
mais humilde que conheço”. 

A mensagem da Cotonete 
Records, dos amigos e da co-
munidade de hip-hop e dos PA-
LOP foi representada por Izlo e 
Iveth. A Cotonete Records foi 
a primeira Label a qual Aza-
gaia recorreu quando lançou 
o seu primeiro álbum a solo. 

“Seria um dia normal como 
qualquer outro, em que um jo-
vem se sentaria a mesa ao fim 
de mais um dia de trabalho 
com a sua família, mas não foi 
assim com o pai da Mutema e 
da Wenile, não foi assim com 
o marido da Rosa, não foi as-
sim com o filho da dona Elisa 
e do senhor Hernâni, não foi 
assim com o nosso irmão Ed-
son da Luz, mano Azagaia”.  

“Um cidadão moçambica-
no, um jovem sonhador, cujo 
único sonho era um Moçam-
bique melhor para os moçam-
bicanos, uma África melhor 
e um mundo melhor para to-
dos. A vida do nosso irmão 
e companheiro foi brusca e 
precocemente interrompida”. 

Se a partida prematura de 
Azagaia é um golpe profundo, 
imagina para a esposa e 

O legado de Azagaia 
não morrerá, Azagaia 
nos ensinou a ser, estar 
e falar, ensinou-nos a 
libertarmo-nos, não 
só do colono, mas do 
colonialismo. “A men-
sagem é que o povo 
já se libertou e agora 
temos que tomar o 
poder, como jovens, va-
mos chegar ao poder”, 
Quitéria Guirrengane

“Os heróis txopela e os 
take away são aque-
les que aproveitam 
boleia de uma certa 
circunstância histórica, 
os heróis genuínos são 
aqueles que não têm 
tempo nem espaço, são 
intemporais, atraves-
sam todas as épocas, 
todos os espaços e não 
se circunscrevem a uma 
mente histórica con-
creta”, disse Venâncio 
Mondlane
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suas filhas, para os pais e ir-
mãos, para os fãs e admiradores. 

Azagaia nunca vergou a 
sua convicção em colocar a 
sua música e a sua vida ao ser-
viço dos interesses do povo 
moçambicano, disse Izlo. 

“O legado de Azagaia é de 
coragem, patriotismo e afri-
canicidade, não devemos nos 
esquecer que Moçambique 
é dos moçambicanos e para 
os moçambicanos, Azagaia 
é um dos melhores filhos de 
Moçambique e é de dimen-
são universal”, disse Iveth.  

A activista social, Quitéria 
Guirengane, partilha a sua dor 
gritando alto, Azagaia é o nos-
so marco, é o herói de toda uma 
geração, o património cultural 
de toda uma juventude moçam-
bicana, e ele repousará eter-
namente em nossos corações. 

“Nós crescemos a apren-
der Sócrates e os demais como 
nossos teóricos, nosso teórico é 
Azagaia, e ele deixa-nos uma 
missão, levar o povo ao poder, 
homenagear Azagaia é seguir 
os seus ideais, tirar as amarras 
que silenciam o seu povo, se ele 
estivesse aqui, provavelmente 
não estaria lá dentro, estaria 
aqui fora a fazer o mesmo baru-
lho que estamos aqui a fazer”, 
disse Quitéria Guirrengane. 

Para o conceituado músi-
co Wazimbo, os moçambica-
nos devem saber dar as mãos 
para que todos possamos se-
guir o mesmo caminho, não 
importa a raça, a religião, o 
que importa é o objectivo co-
mum, só desta forma se pode 
ganhar essa batalha, neste 
caso, a luta pela dignidade. 

“Todo o percurso de Azagaia 
foi uma luta e nós testemunha-
mos em louco, acompanhando 
o percurso de Azagaia, sou da 
opinião que a moldura huma-
na testemunhada na despedida 
deste grande jovem rapper diz 
tudo, aquele que não foi segui-
dor dos bons costumes não ar-
rasta massas”, disse Wazimbo. 

“Foi um dia de consterna-
ção, mas ao mesmo tempo de 
grande exaltação, morreu o ho-
mem, mas fica o seu percurso, 
as suas obras e a luta continua. 
Seguir os seus ensinamentos é 
uma forma de preservar o seu 
legado e tomar o posicionamen-
to que ele tomou nas artes como 
músico e um grande rapper 
que foi”, acrescenta Wazimbo. 

O rapper Case Buyakah 
disse que é preciso dar con-
tinuidade a tudo que Azagaia 
ensinou. “Devemos continuar 
a lutar para aquilo que eram as 
causa que ele defendia, como a 
liberdade de expressão, a igual-
dade de direitos para todos, 
nós como rappers, acima de 
tudo como activistas e artistas, 
vamos dar o nosso seguimen-
to a aquilo que ele deixou”. 

O rapper Allan considera 
Azagaia um líder para todos os 
fazedores de hip-hop e para os 
jovens igualmente. Conside-
ra também um jovem patriota, 
com seus princípios bem defi-
nidos. “Eu acho que Azagaia 
vai viver para sempre através 

da arte, e foi com profunda 
dor que nos despedimos deste 
grande ícone, Azagaia vive”.

Seu irmão Hélder partilhou 
o que Azagaia gostaria que 
fosse dito num dia como este. 
“Herdaste a madrugada silen-
ciosa do nosso avô ouvindo 
jazz, suas mil escritas guar-

dadas numa gaveta, herdaste 
a calma e sabedoria do nosso 
pai Hernâni, junto com a ener-
gia e ferocidade da nossa mãe 
Lucília, daí não precisaste te 
preparar, tu já nasceste pron-
to, um homem vertical que só 
aceitou viver se fosse para ca-
minhar de pé sobre a terra”. 

“Meu irmão, nós somos de 
trenchtown, como disse Bob 
Marley naquela lendária músi-
ca que inspirou-te, “ We free the 
people with music, Can we free 
the people with music?”, vai em 
paz meu irmão, nós testemu-
nhamos na história deste plane-
ta o primeiro golpe de Estado 
com um papel e uma caneta”. 

“Irmão, tu é que sempre 
tomaste a dianteira, tu é que 
escrevias e declamavas as de-
dicatórias nos eventos fami-
liares, tu é que falavas quan-
do todos tínhamos vergonha, 
tu nasceste para combater o 
medo, é só dever, prometes-
te que Deus ia levantar uma 
geração que viveria só pelo 
dever, só pelo dever, eterno 
vencedor das causas perdidas, 

cabe a nós lutarmos para um 
dia vermos o povo no poder”.

   

Cães de Raça

“Eu sou preto da senza-
la a morar numa favela, sou 
dono da terra sem nunca ter 
mandado nela, com os amigos 
quero paz, com os irmãos faço 
guerra, por isso sou explora-
do na minha própria terra”,

“Eu sou o único rico que vive 
na miséria, vivo da pena que 
sentem de mim, vivo da misé-
ria. Enteado do mundo civiliza-
do, filho da miséria, sonho para 
ver se acordo livre da miséria”,

A Marcha

“Eu falo de povo para povo, 
porque eu sou povo e tu és povo, 
usamos a mesma linguagem, 
e quando tu falas eu te oiço. 
Quando eu falo tu me ouves. 
Partilhamos as mesmas dores, 
se te cansaste de pedir favo-
res, então venha para marcha”.

Vampiros

“Tu não vês, não querem 
saber de ti, não querem saber 
de mim, vampiros, os vampi-
ros. Tu não vês, não querem sa-
ber de ti, não querem saber de 
mim, vampiros, os vampiros”.

Vendem o País

“Deixe-me explicar-vos 
uma coisa, eu não paro de cla-
mar, nem quero que o governo 
me ouça. Governo que se ven-
de por uma frota de Mahindras. 
Vende o próprio povo para 
comprar tintas, o julgamen-
to acabou, cada um com a sua 
sentença. Nós condenados a su-
portar a vossa presença, vocês a 
enriquecerem com os lucros de 
uma doença. Vossa doença, vos-
sa ganância é a vossa doença”. 

“Todo o percurso de 
Azagaia foi uma luta e 
nós testemunhamos em 
louco, acompanhando 
o percurso de Azagaia, 
sou da opinião que a 
moldura humana teste-
munhada na despedida 
deste grande jovem 
rapper diz tudo, aquele 
que não foi seguidor 
dos bons costumes não 
arrasta massas”, disse 
Wazimbo

“Meu irmão, nós 
somos de trenchtown, 
como disse Bob Marley 
naquela lendária mú-
sica que inspirou-te, 
“ We free the people 
with music, Can we 
free the people with 
music?”, vai em paz 
meu irmão, nós teste-
munhamos na história 
deste planeta o pri-
meiro golpe de Estado 
com um papel e uma 
caneta”
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Panguana e Gramane comandam quarteto 
moçambicano no Mundial de boxe boicotado por 11 países 

O futebol no 
bairro de Hu-
lene começa 
a aquecer 
nesta segun-

da jornada do torneio de abertu-
ra de futebol de veteranos, que 
se disputa naquele bairro em 
Maputo, com algumas equipas 
a avançarem, em termos de vi-
tórias, e outras a derraparem. A 
equipa do Sporting, por exem-
plo, foi humilhada ao aceitar a 
derrota por oito bolas a zero, 
um resultado que demonstra a 
grande fraqueza daquela equipa, 
enquanto a Célula “F” e Thando 
avançaram na tabela, pois, em 
dois jogos realizados, ainda não 
conheceram o sabor amargo de 
derrota, somando seis pontos

Resultados da 2ª jornada 

Célula “H” x Sporting (0-8)
Nova Aliança x Thando 

(1-2) 
Nova Luz x Célula ”D” 

(1-2)
Mavalane x Célula “F” (0-1) 
Tigres x Veteranos (1-0)

 Jogos da 3ª jornada 
Nova Luz x Nova Aliança
 Mavalane x Thando
Sporting x Veteranos
 Célula “D” x Célula “F”
 Célula “H” x Tigres

 José Matlhombe

Thando avança e Sporting desilude
Desporto recreativo

As pugilistas moçambicanas Alcinda Panguana (dos 66-70 
kg) e Rady Gramane serão algumas das figuras de cartaz do Cam-
peonato do Mundo de Boxe que vai decorrer de 15 a 26 de Março 
corrente em Nova Deli, na índia, uma prova que é marcada pelo 
boicote de 11 países que contestam presença de atletas russas 
e bielorrussas (com as respectivas bandeiras) na competição.

Panguana (medalha 
de prata) e Gra-
mane (medalha de 
bronze) querem 
superar aquilo que 

foi a presença no Mundial decorri-
do na Turquia em que Moçambi-
que foi pela primeira vez ao pódio 
de uma competição do género.

 Para além das duas pugilis-
tas, Moçambique contará com as 
presenças de Helena Bagão, que 
vai competir nos 50-52 quilogra-
mas, e Benilde Macaringue nos 
52-54 quilogramas, são as atletas 
que completam a selecção nacio-
nal conduzida por Lucas Sinóia.

 Por forma a ambientar-se ao 
clima de Nova Deli, o combina-
do nacional de boxe chegou de 
forma antecipada à Índia, onde 
observa um estágio de cinco dias 
antes do início da competição 
que, para além de distribuir pré-
mios monetários, vai servir para 
a pontuação para a qualificação 
aos Jogos Olímpicos Paris 2024.

 

Boicote De 11 Países

 Não é propriamente a com-
petição desportiva com mais 
seguidores, promete ficar como 

a competição que mais pessoas 
irão seguir até que comece daqui 
a dois dias. A Noruega juntou-se 
a todos os países que anuncia-
ram o boicote ao Campeonato do 
Mundo de boxe feminino que se 
vai realizar na capital indiana de 
Nova Deli, invocando como jus-
tificação aquilo que todos os res-
tantes tinham alegado aquando da 
decisão: a presença de atletas rus-
sas e bielorrussas (com as respec-
tivas bandeiras) na competição.

Desta forma, e entre as 48 
medalhas entregues na edição 
do ano passado que não con-
tou com representantes dos dois 
países pelas sanções aplicadas 
após a invasão da Ucrânia, são já 
oito as atletas que não marcarão 
presença para defender o pódio 
conquistado em Istambul: Amy 
Broadhurst, Lisa O’Rourke (Rep. 
Irlanda), Rashida Ellis (EUA), 
Oliwia Toborek, Lidia Fidura 
(Polónia), Chelsey Heijnen (Paí-
ses Baixos), Tammara Thibeault 
e Charlie Cavanagh (Canadá). 
Além destes, também e da supra-
citada Noruega, já anunciaram 
também a sua ausência a Suíça, a 
Grã-Bretanha, a República Che-
ca e a Suécia, além da Ucrânia.

Ainda não estão confirmados 
mais boicotes mas a Noruega, 
tal como outros contestatários, 
anunciaram que a decisão será 
semelhante se Rússia e Bielor-
rússia estiverem no Campeo-
nato do Mundo masculino que 
se realiza em Maio no Usbe-
quistão e nos Europeus Juvenis 
entre Abril e Maio na Arménia.

Em resposta a estes movi-
mentos, a IBA (International Bo-
xing Asociation), que é liderada 
pelo russo Umar Kremlev, já se 
mostrou disponível para ajudar 
economicamente todas as atletas 
dos países que falharão a prova 
por boicote, seja para competi-
rem, seja apenas para assistirem 
nas bancadas neste mês de Mar-
ço em Nova Deli. “As atletas não 
devem estar sujeitas a nenhum 
tipo de jogo político. As decisões 

A União Desportiva do Son-
go voltou a apresentar-se sem o 
seu treinador principal contra-
tado para dirigir os destinos da 
equipa campeã nacional ao lon-
go da presente temporada, con-
cretamente o sérvio Srdan Zivo-
jnov. O facto deixa perplexos os 
adeptos e seguidores da equipa 
“hidroeléctrica”, pois o Cam-
peonato Nacional de Futebol 
– Moçambola 2023 irá iniciar 
dentro de um mês, ou seja, na se-
gunda semana do mês de Abril.

Apesar do tempo escasse-
ar para o arranque da prova, o 
Presidente da União Desporti-
va do Songo, Francisco Xavier, 
assegurou que tudo está acau-
telado para que o treinador sér-
vio se junte à equipa antes do 
arranque do Moçambola 2023.

“Questões burocráticas es-
tão por detrás desta ausência, 
mas está tudo resolvido e tudo 
indica que ao longo dos próxi-
mos dias o treinador Srdan Zi-

vojnov vai juntar-se à equipa 
que está a trabalhar já com as 
orientações deixadas pelo trei-
nador e que estão a ser cumpri-
das pela restante equipa técnica 
liderada por Carlos Manuel 
que está a fazer um bom traba-
lho”, disse Francisco Xavier.

Por outro lado, Francisco 
Xavier garantiu que o guarda-
-redes internacional moçam-
bicano Ernan Siluane “vai ser 
submetido a uma intervenção ci-
rúrgica na vizinha África do Sul, 
sendo que tudo está organizado 
para que a operação ocorra no 
dia 17 de Março em Nelspruit”.

Após a intervenção cirúrgi-
ca, Ernan Siluane vai precisar 
de cerca de dois meses para 
a sua recuperação, sendo que 
durante esse período a baliza 
da União Desportiva do Son-
go continuará a ser assegurada 
por Valério (que foi titular na 
final da Supertaça) e o expe-
riente Guirrugo. (lANCEMZ)

de todas essas federações nacio-
nais não reflectem as opiniões 
dos desportistas, dos treinadores 
e dos árbitros”, justificou Geor-
ge Yerolimpos, secretário-geral 
e director executivo da IBA, 
após o anúncio da Noruega.

De recordar que, ao contrário 
do que acontece em muitas fede-
rações internacionais, a IBA deci-
diu no mês de Outubro terminar 
o boicote a atletas russos e bielor-
russos. “A IBA clama pela paz e 
permanece como um pacificador 
em quaisquer conflitos, indepen-
dentemente da sua nacionalidade 
e residência. As equipas da Rússia 
e da Bielorrússia poderão apre-
sentar-se com as suas bandeiras e 
os hinos nacionais serão tocados 

caso ganhem a medalha de ouro”, 
comentou Umar Kremlev no co-
municado que justificou a decisão.

Também em Outubro, a IBA 
decidiu suspender a federação 
ucraniana por ter pedido a demis-
são ou a renúncia de Umar Krem-
lev, neste invocando que Kyrylo 
Shevchenko não tem legitimida-
de para ser o líder da federação 
e que o verdadeiro presidente é 
Volodymyr Prodyvus, um amigo 
pessoal de Kremlev. As decisões 
afastaram ainda mais o boxe do 
programa olímpico, depois da boa 
experiência em Londres-2012 e 
da saída antes de Tóquio-2020: 
em Paris-2024 estará de novo 
ausente, em Los Angeles-2028 
(para já) também. (lANCEMZ)

Na União do Songo: Srdan 
esperado nos próximos dias e 
Ernan vai à faca em Nelspruit
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Onde está a justiça internacional 
que eles reivindicam?

A questão palestina é uma questão política, uma ques-
tão de direitos políticos estipulados em leis internacionais. 
Não é a questão de um povo necessitado de alimentos, aju-
da financeira e económica, mas sim a questão de um povo 
cujas terras foram injustamente ocupadas e seus direitos à 
liberdade, dignidade e autodeterminação foram retirados.

Portanto, o nos-
so povo tem o 
direito de re-
sistir a esta in-
justiça e a esta 

flagrante violação da legiti-
midade internacional e suas 
decisões relevantes por todos 
os meios legítimos, e nin-
guém tem o direito, seja quem 
for, de lhe negar este direito.

O que aconteceu desde o 
reconhecimento do estado da 
entidade israelense nas Nações 
Unidas até agora, de acordo 
com a Resolução 181, que esti-
pulou a partição e o estabeleci-
mento de dois estados, o Estado 
de Israel e o Estado da Palestina, 
desde que Israel reconhecesse 
e implementasse esta decisão.

Israel adoptou a consoli-
dação de sua existência como 
um regime colonial racista 
através de destruição siste-
mática das casas dos cida-
dãos palestinos e seu desloca-
mento pela força das armas.

Confiscação e arrasamen-
to de terras e impedimento 
dos palestinos se aproximem 
delas sob o título de áreas 
militares fechadas e, em se-
guida, alocá-las para a cons-
trução de assentamentos, já 
que mais de 40% da área da 
Cisjordânia foi confiscada.

A sistemática judaização da 
cidade de Jerusalém e das san-
tidades islâmicas e cristãs nela, 
a expulsão dos residentes pa-
lestinos de seus bairros e o con-
fisco de suas casas, como acon-
teceu recentemente no bairro 
Sheikh Jarrah, em Jerusalém.

Perseguição da população 
palestina na Cisjordânia atra-
vés da implantação de postos 
de controlo militar em todos 

os territórios palestinos, onde 
os soldados da ocupação nes-
ses postos de controlo prati-
cam as mais hediondas opera-
ções de humilhação e insulto 
ao nosso povo sem excepção.

A prática do assassina-
to sistemático e diário de 
crianças, mulheres, ido-
sos e jovens palestinos.

Libertar os colonos e pro-
tegê-los do exército de ocupa-
ção para causar estragos nas 
fazendas palestinas, queiman-
do suas colheitas agrícolas e 
até mesmo queimando as ca-
sas dos cidadãos palestinos e 
ainda queimando seus filhos 
vivos até a morte, como acon-
teceu recentemente com a fa-
mília Dawabsha e ainda com a 
criança Muhammad Abu Khu-
dair, que foi queimado vivo até 
a morte em Jerusalém, assim 
como aconteceu recentemente 
no bairro Hawara de Nablus, 
onde os colonos queimaram 
mais de trinta casas, matan-
do e ferindo vários palestinos 
sob a protecção de o exército.

A construção dos muros do 
apartheid que transformaram 
a vida dos palestinos em um 
inferno tornou suas cidades e 
vilas em cantões e os impedi-
ram de ter uma vida normal.

O bloqueio da Faixa de Gaza 
por terra, mar e ar, transfor-
mando-a numa grande prisão.

Tudo isso prova, sem som-
bra de dúvida, que estamos 
diante de uma entidade co-
lonial criminosa que pratica 
limpeza étnica contra um povo 
indefeso, cujos direitos foram 
roubados e seu direito à vida 
retirado pela força das armas.

Com um olhar rápido, veri-
ficamos que a comunidade in-

ternacional, representada pelas 
Nações Unidas, e apesar de ter 
emitido centenas de resoluções 
relacionadas com a resolução 
da questão palestina, não con-
seguiu implementá-las, seja 
por causa do veto americano e 
do apoio americano ilimitado a 
esta entidade política, militar e 
economicamente, ou por causa 
da ameaça israelense à comuni-
dade internacional sob a acusa-
ção de anti-semitismo, e em vez 
de implementar essas resolu-
ções sob o Capítulo 7 da Carta 
das Nações Unidas e trabalhar 
para resolver a questão palesti-
na de maneira justa e obrigando 
Israel a submeter-se à vontade 
da comunidade internacional. 

A comunidade interna-
cional, representada pelas 
Nações Unidas, geriu a crise 
e chegou mesmo a respon-
sabilizar o lado palestinia-
no, vítima da opressão e da 
ocupação, pelo seu fracasso.

Consequentemente, a in-
capacidade da comunidade in-

ternacional de responsabilizar 
Israel por seus crimes contra 
os palestinos o encorajou a 
cometer mais crimes de guer-
ra contra o povo palestino e 
a violação sistemática da le-
gitimidade internacional e do 
direito humanitário internacio-
nal, que estamos testemunhan-
do hoje pelo colono extremis-
ta, governo que governa Israel 
encabeçado por Benjamin Ne-
tanyahu e a adesão do minis-
tro da segurança extremista, 
Ben Gvir, que recentemente 
pediu o extermínio e o fim da 
aldeia de Hawara da existência.

Infelizmente, a comuni-
dade internacional segue dois 
pesos e duas medidas em re-
lação à causa palestina, ao 
contrário de sua reacção ao 
que aconteceu na Ucrânia.

As autoridades de ocupa-
ção e seus bandos de colonos 
mataram desde o início deste 
ano até hoje setenta palestinos, 
incluindo treze crianças, e fe-
riram e prenderam centenas, 

incluindo crianças e mulheres. 
A questão que nos colocamos, 
então onde está a justiça inter-
nacional que eles reivindicam?

Tudo isso nos incita, os 
povos que acreditam na liber-
dade, na justiça e no direito 
da humanidade à liberdade a 
uma vida decente, a apoiar o 
povo palestino e seu direito à 
autodeterminação por meio de:

Levantar a nossa voz em 
rejeição a esta ocupação e seus 
crimes traduzindo os nossos 
elevados princípios em que 
acreditamos, aplicando um 
boicote sistemático a esta enti-
dade racista e às suas institui-
ções económicas, educativas, 
científicas, comerciais e de 
saúde, e impondo um bloqueio 
popular aos seus produtos, para 
que não nos tornemos cúm-
plices dela em seus crimes 
que comete contra mulheres e 
crianças na Palestina ocupada.

Nós juntos vamos criar um 
futuro e um mundo livre de injus-
tiça, escravidão e perseguição.

Fayez abduL Jawad


