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Caros assinantes
Em respeito ao estado de emer-

gência, o jornal Zambeze é distri-
buído apenas em versão electróni-
ca (zambeze.net e zambeze.info). 

Por este meio, apelamos aos 
nossos assinantes para que nos 

enviem os respectivos endereços 
electrónicos para que possam ter 

acesso ao Jornal.

Contra terrorristas em Cabo Delgado

Clima de incerteza e divisão na perdiz Prevenção à Covid-19

Dois anos 
sem o “pai da 
democracia”

Matola desinfectada 
por 12 túneis

FDS atacam em 
larga escala

FDS atacam em 
larga escala
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FADM em caça ao homem

Operação militar em larga 
escala em Cabo Delgado 

Uma investigação a cargo dos serviços de inteligência militar 
apurou um conjunto de factos que cimentaram a desconfiança 
em relação à existência de cumplicidade e ou envolvimento de 
altas patentes das FADM nos ataques “jihadistas” em Cabo 
Delgado. Preocupado com a supremacia das células armadas 
de inspiração islâmica sobre as tropas governamentais na pro-
víncia, Filipe Nyusi enviou uma missão de reconhecimento ao 
terreno, em Fevereiro, composta por homens da sua confiança, 
para estudar a causa da incapacidade das tropas do Governo. 

A referida mis-
são, constituída 
por colabora-
dores próximos 
da própria Pre-

sidência da República, con-
cluiu que as informações que 
as altas patentes forneciam ao 
Presidente da República (PR) 
sobre a evolução da situação 
do conflito em Cabo Delgado 
foram durante diversos perí-
odos incorrectas ou mesmo 
falsas e que, por acção das 
mesmas, os grupos armados 
estariam a aceder a informa-
ção sobre a estratégia e logís-
tica das tropas governamentais. 

Membros e observadores 
ligados à segurança privada 
continuam a apontar a fal-
ta de informações no terreno 
como a principal debilidade 
da abordagem contra-insur-
reccional, ao contrário das mi-
lícias armadas que conhecem 
o terreno e que tudo indica 
recorrem a uma rede de infor-
madores em várias localidades. 

O reforço gradual das capa-
cidades dos jihadistas, sobretu-
do através de material roubado 
a militares e civis, e ganhos 
de motivação crescentes fru-
to da mediatização do conflito 
contribuem para a necessidade 
de maior empenhamento de 
meios e pessoal no controlo 
da situação em Cabo Delgado.

 O crescimento exponen-
cial do poder de fogo dos mi-
litantes islâmicos em Cabo 
Delgado, que desde Janeiro 
de 2020 começaram a atacar 
postos administrativos e mais 
recentemente vilas-sede dis-
tritais, está a exacerbar o mal-
-estar no circuito das Forças 
de Defesa e Segurança, forçan-
do o PR e seus conselheiros a 
alterar a estratégia inicial de 
abordagem do conflito, centra-
da no comando exclusivo das 
tropas governamentais (PRM, 
FADM e Serviço de Informa-
ção e Segurança do Estado). 

Nesse pressuposto, o Pre-
sidente Filipe Nyusi aceitou 
a intervenção militar de mer-
cenários, sob coordenação da 
DAG, com helicópteros, aviões 
e drones de reconhecimento. O 
PR convocou o Conselho Na-

cional de Segurança e Defesa 
(CNSD), a 23 de Abril, órgão 
de consulta do PR alargado a 
outros ministérios e que é presi-
dido por Basílio Monteiro, mi-
nistro do Interior no primeiro 
mandato de Filipe Nyusi e ex-
-comandante geral da polícia. O 
CNSD reconheceu pela primei-
ra vez a gravidade da situação 
de segurança em Cabo Delga-
do, atribuindo-a a uma “agres-
são externa por terroristas”.

Desenvolvimentos e Análise

 Conforme antecipado, o au-
mento de capacidades do lado 
“jihadista”, que correspondeu 
a uma mudança de estratégia 
visando a ocupação efectiva do 
território, desencadeou o refor-
ço de homens e meios aéreos 
do lado governamental. Mais 
recentes desenvolvimentos: 

- Teve início a 28 de Abril 
a primeira operação planificada 
em larga escala contra as milí-
cias “jihadistas” em Cabo Del-
gado. Um contingente nume-
roso de militares das FADM e 
elementos da Unidade de Inter-
venção Rápida (PRM), apoia-
dos por 4 helicópteros de com-
bate da empresa militar privada 
DAG, iniciaram a ofensiva nos 
distritos de Metuge , a pou-
co mais de 11 quilómetros da 
baía de Pemba e Mieze onde se 
concentrava. Segundo reportes 
locais, um número de guerri-
lheiros que se aproximava a 

600 homens, se preparavam 
para tomar as duas localidades. 

As movimentações dos 
insurrectos terão sido identifi-
cadas através dos meios aére-
os de vigilância contratados. 

Segundo informações não 
totalmente confirmadas, exis-
tem pelotões da Zimbabue-
anos, com a designação de, 
Defence Force (ZDF), que 
chegaram ao aeroporto de 
Pemba nos últimos dias, em 
apoio às forças moçambicanas. 

A movimentação de tropas 
e meios aéreos no aeroporto de 
Pemba tem-se acentuada e, a 
ofensiva governamental está a 
acompanhar as movimentações 
dos jihadistas, encontrando-se 
a 29 de Abril, a norte de Metu-
ge, na região de Arimba, zona 
litoral, a cerca de 100 quilóme-
tros da cidade de Pemba, zona 
de potencial turístico, onde 
existem alguns hotéis e resorts. 

Os insurrectos chegaram 
a entrar em Arimba onde in-
cendiaram diversas habita-
ções e estabelecimentos. A 
população terá conseguido 
escapar poucas horas antes 
do ataque, após notícias da 
deslocação dos “jihadistas” 
nessa direcção. Os combates 
prosseguem de forma intensa;

 - Estão em curso adaptações 
nos meios de apoio aéreo às 
operações no terreno e os apa-
relhos de vigilância estão agora 
ser substituídos por meios de 
combate. Foi igualmente detec-
tado um elemento de naciona-

lidade russa, identificado como 
possível instrutor, acompa-
nhado por elementos da PRM. 

Segundo reportado, um 
pelotão de militares das 
FADM foi também enviado 
para formação no Botswana, 
perspectivando a persistên-
cia de bolsas de resistência 
“jihadista” no médio prazo. 

O acesso à província en-
contra-se cada vez mais con-
trolado e o estado de emer-
gência imposto em razão do 
Covid-19, desde um de Abril, 
tem vindo, segundo informa-
ções locais, a servir para iso-
lar a província a pretexto do 
facto de perto de dois terços 
dos infectados identificados se 
encontraram em Cabo Delga-
do (56 dos 76 a 28 de Abril). 
Foram testadas cerca de 1.800 
pessoas no país, grande parte 
das quais em Cabo Delgado. 

A possibilidade de a provín-

cia ser isolada através de cordão 
sanitário está a ser ultimada. 
Após terem percebido que os 
“jihadistas” começavam a mu-
dar de táctica, procurando atrair 
as populações de forma não 
violenta, as FDS aceleraram as 
operações de caça ao homem:

Um dos principais líderes 
muçulmanos de Palma (Chei-
kh Kidume) foi, segundo re-
portes locais, detido em 26 
de Abril, já em fuga, devido 
a alegadas ligações à radica-
lização e recrutamento de jo-
vens para as células armadas. 

A detenção de líderes mu-
çulmanos locais não é inédita, 
mas trata-se do primeiro caso 
na região de Palma. Segun-
do apurado, corriam rumores 
de recrutamento e aliciamen-
to de jovens para a “jihad” 
por parte do Cheikh, e poucos 
dias antes da detenção, teriam 
sido vistos voluntários na sua 
residência, motivando aler-
tas às forças de segurança. 

Também a 26 de Abril, um 
grupo de jovens terá sido detido 
em Montepuez. Entre o material 
apreendido estava uma arma 
metralhadora PKM e um drone. 

Persistiram ainda ataques 
esporádicos das milícias arma-
das activas em várias localida-
des do litoral da província e, 
em vários distritos como Ma-
comia, Bilibiza e Quissanga, 
com registo de mortos de civis. 

Em algumas localidades, 
permanecem pequenos grupos 
de “jihadistas” infiltrados entre 
a população, que poderá estar 
a ser utilizada como escudo, 
evidenciando uma nova abor-
dagem às populações, que pas-
saram a ser úteis e necessárias. 

Segundo informações lo-
cais, várias dezenas de habi-
tantes provenientes de várias 
localidades, sobretudo jovens, 
foram raptados e permanecem 
com os “jihadistas”, acreditan-
do-se que muitos estarão hoje 
a combater contra o Estado. 

Apesar de impor restrições 
alimentares e de outro tipo, 
o início do mês do Ramadão 
constitui também um factor mo-
tivacional acrescentado para os 
“jihadistas”, através de acções 
como a distribuição de alimen-
tos entre a população e a liberta-
ção de presos. (África Monitor)
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Xadrez político nacional e a própria Renamo já não são  como antes

Dois anos sem o “General 
de Cinco estrelas”

No início da tarde do dia 03 de Maio de 2018, numa quinta-
-feira, a notícia do desaparecimento físico de Afonso Dhlaka-
ma começou a circular como se fosse boato. A notícia só 
veio a ser conformada por volta das 17 horas do mesmo dia. 
Morre o líder da Renamo aos 65 anos de idade. Foi um aba-
lo para a sociedade moçambicana no geral, incluindo o par-
tido Frelimo, seu eterno rival que o considerava um “mal 
necessário” para a construção da jovem democracia do país. 
Dois anos se passam, após a morte do líder do maior parti-
do da oposição e durante este tempo sem o “general de cin-
co estrelas”, muita coisa mudou no xadrez político nacional. 

Dois anos depois, 
a própria Rena-
mo já não é o que 
era antes. Lutas 
internas entre os 

militantes emergiram e desestabi-
lizaram o partido. As provas são 
os últimos resultados eleitorais 
onde a Renamo perdeu assentos 
no Parlamento, nas assembleias 
municipais e provinciais. O sur-
gimento da Junta Militar que 
contesta a presidência de Ossufo 
Momade é uma das consequên-
cias visíveis do desaparecimen-
to físico de Afonso Dhlakama. 

Pela passagem de dois anos 
de desaparecimento físico de 
Afonso Dhlakama, a Presiden-
te da Liga Juvenil da Renamo, 
Ivone Soares, em conversa com 
o ZAMBEZE, lembra que “ele 
sempre representou a esperan-
ça para os moçambicanos.”

“Ele foi único cidadão que 

demonstrou ser possível mate-
rializar os anseios do povo que 
pareciam inalcançáveis: a demo-
cracia, a liberdade de formação 
de partidos políticos, a liberdade 
de expressão e de imprensa que 
permitiu a criação de jornais 
independentes do Governo em 
Moçambique não podem ser 
abordados fora do contexto da 
luta empreendida pela Renamo 
de Afonso Dhlakama”, disse 
Soares que é também sobrinha. 

Ivone Soares recorda que 
quando a eleição de gover-
nadores parecia impossível, 
Dhlakama mostrou ser possível 
e hoje vemos os resultados des-
sa luta, embora a implementa-
ção precise de ser aprimorada.

“A juventude sempre olhou 
para Dhlakama como farol dos 
seus sonhos, guia dos seus an-
seios. Sem ter sido declarado 
herói nacional pelos órgãos 

oficiais, Dhlakama é lembra-
do e venerado como verda-
deiro herói nacional devido às 
conquistas que trouxe para o 
povo moçambicano”, concluiu.

Afonso Dhlakama tornou-se 
líder da Renamo durante o auge 
da guerra-civil que assolou o país 
e provocou centenas de milhares 
de mortos. Recorde-se que a 
guerra-civil começou em 1977, 
dois anos após o fim da Guerra 
de Independência de Moçambi-
que, que apenas terminaria em 
1992, aquando da assinatura, em 
Roma, do Acordo Geral de Paz 
entre a Renamo e o Governo.

Então, a Renamo tornar-se-
-ia oficialmente um partido, na 
oposição, nunca abandonando, 
contudo, um contingente armado 
que se envolveu, ao longo dos 
anos, em vários ciclos de violên-
cia com as forças governamen-
tais, sobretudo após a realização 
de eleições. Em Abril de 2018, 
antes da morte de Dhlakama, o 
presidente Filipe Nyusi confir-
mou que o Governo e a Renamo 
se encontravam a negociar e a 
finalizar um acordo para o de-
sarmamento, desmobilização e 
reintegração dos combatentes da 
Renamo nas forças armadas e de 
segurança do país — esta reinte-
gração sempre foi uma exigência 
pública de Afonso Dhlakama. 

Com a morte de Dhlakama, 
as forças residuais fundaram 

a Junta Militar, com Nyongo 
como presidente. A negociação 
entre o presidente Filipe Nyu-
si e o actual líder da Renamo, 
Ossufo Momade, tem como ob-
jectivo Desmilitarizar, Desmo-
bilizar e Reintegrar – DDR, os 
Homens residuais da Renamo. 
São estes homens armados que 
não querem que o processo seja 
conduzido por Ossufo Momade. 

O general de cinco estrelas 
Afonso Macacho Marceta 

Dhlakama nasceu no primeiro 
dia do ano de 1953. Com o fim 
da Guerra Colonial, em 1974, 
Dhlakama ingressou na Freli-
mo, abandonando o partido, em 
divergência, dois anos volvidos. 
Dhlakama foi o único líder de um 
partido político a assinar acordos 
de paz com todos os presidentes 
de Moçambique democrático. 

Então, funda em Harare, 
no Zimbabué, a Resistência 
Nacional de Moçambique, a 
RNM, um movimento arma-
do apoiado pelos serviços se-
cretos da Rodésia — tendo a 
RNM como principais ideólo-
gos políticos e militares, para 
além de Dhlakama, o chefe dos 
serviços secretos rodesianos, 
KenFlower, e Orlando Cristina, 
antigo membro da PIDE-DGS. 
As primeiras acções armadas 
da RNM registam-se na Go-
rongosa, precisamente onde 
o líder da Renamo morreu.

O primeiro líder do movi-
mento foi André Matsangaissa, 
como Dhlakama, um dissidente 
da Frelimo. Após o assassina-
to de Matsangaissa em 1979, 
Dhlakama assume a liderança, 
passando o movimento (ainda 
armado e pouco político) a de-
nominar-se Renamo. E o con-
flito continuou. Só após a morte 
de Samora Machel, em 1986, 
e com a chegada ao poder de 
Joaquim Chissano, o acordo 
de paz se assinou, em 1992.

Várias vezes Dhlakama 
concorreu às eleições em Mo-
çambique. A primeira vez que 
concorre é no ano de 1994. 
Joaquim Chissano é eleito 
Presidente. Dhlakama não 
contestaria os resultados. Mas 
contestou em 1999, após a 
derrota da Renamo, que viu 
Chissano (Frelimo) ganhar no-
vamente. A paz não perduraria. 

Quando Armando Guebuza 
vence as presidenciais de 2004, 
Dhlakama rejeita os resultados, 
como rejeitaria em 2009, após a 
recondução de Guebuza. Mes-
mo sendo a Renamo o maior 
partido da oposição, Dhlaka-
ma regressa em 2012 à antiga 
base do partido que dirige, em 
Satunjira, na Gorongosa. A ins-
tabilidade político-militar toma 
o país de assalto, a Frelimo 
responsabiliza a Renamo por 
sucessivos ataques armados, 
tomando, no dia 21 de  Outubro 
de 2013, a base de Satunjira.

O Acordo Geral de Paz, já 
de si frágil, rompe-se, só che-
gando Afonso Dhlakama e Ar-
mando Guebuza a novo acordo 
um ano depois, na véspera do 
acto eleitoral de 2014. Filipe 
Nyusi, actual presidente, ven-
ce e, como até aqui, Dhlakama 
contesta, reclamando governar 
as províncias em que a Rena-
mo triunfou. Nyusi e Frelimo 
rejeitam. E o presidente apenas 
se reaproximaria de Afonso 
Dhlakama, negociando ainda, 
e até à morte de Dhlakama, o 
desarmamento da “perdiz”, o 
que até aqui ainda não acon-
teceu apesar de o presidente 
Nyusi e o actual líder da Re-
namo terem assinado aquilo 
que se chamou “Acordo de Paz 
Definitiva” no ano passado.

Constantino novela
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Nyusi e Mnangagwa traçam 
estratégias de segurança

Refere o MISA

Há tendências de capitulação da media pelo Estado
O Instituto da Comunicação Social da África Austral 

(MISA-Moçambique) exige o fim de perseguições e aten-
tados aos profissionais da comunicação social no país.

Num documento 
enviado a nossa 
redacção alusi-
vo ao dia mun-
dial da liberdade 

de imprensa, o MISA-Moçam-
bique afirma que, nos últimos 
anos, tendem a crescer, no país, 
cenários preocupantes de viola-
ções e captura da média, dan-
do exemplo da detenção dos 
jornalistas Amade Abubacar e 
Adriano Germano, acusados de 
apoiar os insurgentes em Cabo 
Delgado. No entender daquela 
organização, houve um interes-
se de culpabilizar os indiciados, 
desconsiderando a presunção 
de inocência constitucional-
mente consagrada no número 2 
do artigo 59 da Constituição da 

República de Moçambique. O 
documento aponta igualmente 
ao rapto do jornalista Ibraimo 
Abu Mbaruco, da Rádio Comu-
nitária de Palma, supostamente 
desencadeado pelas Forças de 
Defesa e Segurança, facto que 

até ao momento não foi escla-
recido, dado que não se sabe o 
paradeiro, embora vários ape-
los tenham sido lançados no 
sentido de restituir a liberdade 
do jornalista, bem como a res-
ponsabilização dos raptores. 

O documento aponta ainda 
ao caso da detenção do jorna-
lista Izidine Achá pelas Forças 
de Defesa e Segurança, cuja li-

bertação ocorreu depois de lhe 
terem confiscado o seu telefone, 
obrigando-o a apagar as imagens 
por si captadas, sobre a actuação 
das FDS na cidade de Pemba.

 Lê-se no documento, citan-
do uma publicação da Repórte-
res Sem Fronteiras (RSF), que 
aponta para regressão da liber-
dade de imprensa em Moçam-
bique. O documento indica que 
há pressões na imprensa dita 
independente. Por exemplo, nas 
eleições passadas, os ataques a 
jornalistas foram frequentes. 

“Há, por isso, a urgência de 
uma acção enérgica e arrojada 
do Estado para a promoção e 
respeito aos Direitos Humanos 
em Moçambique, tal como a 
RSF e outras onze Organizações 
escreveram ao Papa Francisco, 
em Setembro de 2019”, lê-se 
no documento, sublinhando que

o cenário actual sobre as li-

berdades de imprensa mostra 
que o quadro legislativo preva-
lece poroso em várias dimen-
sões, apontando a falta de uma 
Entidade Reguladora cujas atri-
buições não se restrinjam apenas 
na disciplina e consulta constitui 
um dos desafios. O MISA escre-
ve ainda ser urgente a respon-
sabilidade penal, clarificando a 
censura penal ao bem jurídico 
protegido na   “Liberdade de 
Imprensa” e assim punir expli-
citamente as condutas que são 
lesivas a essa liberdade, criando 
um novo tipo legal de crime na 
própria Lei de Imprensa, que se 
deverá designar de “crime con-
tra a Liberdade de Imprensa”. 

Por último, recomenda o 
MISA a criação de condições 
de trabalho para as rádios co-
munitárias, dada a fragilidade 
económica que as caracteriza.

Os Estados moçambicano e zimbabwiano intensificam as 
suas relações no domínio da segurança, após um encontro 
entre o presidente Filipe Jacinto Nyusi e Emmerson Mnan-
gagwa, mantido na cidade de Chimoio, província central de 
Manica, numa altura em que a província nortenha do país 
Cabo Delgado tem sido palco de ataques de um grupo de in-
surgentes ligados ao Estado Islâmico, facto que cria um am-
biente de insegurança aos cidadãos nacionais e estrangeiros. 

Co m u m m e n t e , 
o 2017 é visto 
como o ano que 
iniciaram os ata-
ques armados 

dos insurgentes na Província 
de Cabo Delgado, na altura 
sem rosto, tendo perpetrado 
matanças em massa nos dis-
tritos de Palma, Mocímboa da 
Praia,Quissanga,Muidumbe e 
outros, situação que resultou em 
destruição de várias infra-es-
truturas e deslocação de deze-
nas de populares para as matas 
do interior daquela circunscri-
ção nortenha de Moçambique. 

Não obstante, desde o início 
do segundo mandato do presi-
dente Filipe Jacinto Nyusi, a 
zona centro de Moçambique 
tem registado ataques da au-

tointitulada Junta Militar per-
tencente ao maior partido da 
oposição, Renamo, liderada 
pelo Mariano Nhongo que exe-
cuta ataques e saques ao longo 
das Estradas Nacionais, com 
mais incidência nos interiores 
das províncias de Manica e 
Sofala, colocando assim em 
causa a segurança da popula-
ção e um ambiente de incer-
tezas aos empresários locais. 

Os factos acima descritos 
obrigam o Governo a redobrar 
esforços para restituir o am-
biente seguro no país, facto 
que levou os presidentes Fili-
pe Jacinto Nyusi e Emmerson 
Mnangagwa a reforçarem a co-
operação no domínio da segu-
rança dos dois países, não obs-
tante a situação da pandemia 

do Coronavírus que assola os 
dois países vizinhos e o mundo. 

Diz o comunicado de im-
prensa enviado a nossa redac-
ção que, no encontro mantido, 
na passada quinta-feira, em 
Chimoio, os dois chefes de Es-
tados abordaram sobre a situa-
ção da segurança em Cabo Del-
gado e em partes das províncias 
de Manica e Sofala, onde 
grupos terroristas e armados 
protagonizam ataques, assas-
sinatos, pilhagem e destruição 
de infraestruturas públicas e 
privadas factos que mergulham 
o país na instabilidade militar. 

Tratando-se de situações 
que colocam em causa a ordem, 

segurança e tranquilidade pú-
blicas, o presidente de Moçam-
bique, Filipe Jacinto Nyusi e da 
vizinha República do Zimba-
bwe, Emmerson Mnangagwa 
condenaram veementemente 
através do mesmo comunicado 
de imprensa, os actos protago-
nizados pelos insurgentes, pois 
estes procuram minar os esfor-
ços de paz e desenvolvimento 
em curso no território nacional. 

Outrossim, esteve na mesa 
de discussão dos dois estadis-
tas, a situação da pandemia 
do Coronavírus que assola o 
planeta inteiro, em que apre-
ciaram os esforços de resposta 
desta mortífera doença nos dois 

países vizinhos, tendo trocado 
informações sobre boas práti-
cas, predispondo-se em cola-
borar através das instituições 
sanitárias e administrativas 
de Moçambique e Zimbabwe. 

O acto tem em vista a imple-
mentação das medidas de pre-
venção e de contenção da pro-
pagação da Covid-19, o novo 
Coronavírus que se propagou 
nos dois territórios, tendo os 
dois estadistas lançado um 
apelo aos povos zimbabwiano 
e moçambicano a reforçarem 
a higiene pessoal e colectiva 
em esferas públicas e privadas.

Na comitiva zimbabwia-
na estiveram presente para 
além do presidente Emmer-
son Mnangagwa, a ministra 
de defesa, Oppah Muchinguri 
Kashira e comandante geral 
das forças de defesa, Phillip 
Valerio Sibanda e para Mo-
çambique se fizeram presente 
para além de Filipe Jacinto 
Nyusi, o ministro de defesa 
nacional, embaixadores acre-
ditados nas suas respectivas 
capitais e quadros da Presi-
dência da República e de ou-
tras instituições do Estado. 

Kelly Mwenda
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Raptores de Rizwan ainda não pediram resgate
As autoridades policiais 

garantem que os malfeitores 
que raptaram o empresário 
e filantropo indiano Rizwan 
Adatia, na semana passada, 
na província de Maputo, ain-
da não pediram resgate para 
a restituição da sua liberdade.

A i n f o r m a ç ã o 
foi avançada, 
nesta segunda-
-feira, na capi-
tal, pelo chefe 

do departamento de Relações 
Públicas do Serviço Nacio-
nal de Investigação Criminal 
(SERNIC), Juarce Martins.

Segundo Martins, o Co-
mando Provincial tomou co-
nhecimento do rapto do empre-
sário indiano Rizwan Adatia, 
por volta das 15h, do dia 30 de 
Abril, e explica que “indivídu-
os a monte, ainda não identifi-
cados, aproximaram-se e blo-
quearam a viatura em que ele se 
fazia transportar, segundo rela-
tos de testemunhas no local, 

apontaram-no com uma arma 
de fogo e não podendo resistir 
a essa situação foi raptado”.

Até ao momento, disse, o 
SERNIC não tem qualquer in-
formação adicional, entretanto, 
fez ainda saber que “as linhas 
operativas a nível do SERNIC 
foram activadas. A nível da 
família, temos mantido uma 
comunicação permanente, no 
entanto, ainda não houve ne-
nhuma informação de que te-
nha sido exigido algum resgate, 
continuamos a considerar esse 
caso como sendo um rapto”.

Nesta senda, o SERNIC 
apela ao apoio de qualquer 
cidadão que tenha qualquer 
informação que possa ajudar 
no esclarecimento do rapto do 
empresário Rizwan com al-
guma brevidade “apelamos a 
qualquer cidadão que possa 
ter alguma informação adicio-
nal se aproxime as autorida-
des policiais e possa denun-
ciar”, disse Juarce Martins.

“O que fazemos, quando há 
essa situação de raptos através 
dos nossos serviços de inves-
tigação criminal, activam-se 
todas linhas, o que pressupõe 
ir atrás dos potenciais cadas-
trados, através deles ou dos 
familiares, ou de outras linhas, 
a nível do serviço, procura-
mos algum elemento que nos 
conduz ao esclarecimento do 
caso. Até este momento, não 
temos qualquer elemento que 
nos possa fazer chegar a es-
sência do que fez com que o 
empresário fosse raptado”, 
justificou Juarce Martins.

Refira-se que o empresário 
indiano Rizwan Adatia, para 
além de estar ligado ao grupo 
Cogef Trandig Lda, uma rede 
de supermercados presente em 
todo país, igualmente é par-
ceiro do Governo moçambi-
cano na promoção de acções 
sociais para comunidades des-
favorecidas a nível nacional.

Dávio David

Município da Matola disponibiliza 
12 túneis de desinfecção

Conselho Municipal da Matola iniciou, esta quarta-feira, a coloca-
ção de túneis de desinfecção, em locais de grandes aglomerados popu-
lacionais, como medida de prevenção à contaminação da covid-19. No 
total, serão colocados a nível da capital provincial de Maputo 14 túneis.

Numa primeira fase, 
estão instalados 
7 túneis nos mer-
cados de Tsala-
la, T3, 7 de Abril, 

Santos, Patrice Lumumba; nos 
Postos Administrativos da Ma-
chava, Infulene e Matola-Sede, 
bem como a Vereação de Planea-
mento Territorial e Urbanização.

 Segundo o presidente da edi-
lidade, Calisto Cossa, a medida 
enquadra-se nos esforços da edili-
dade, visando garantir que os muní-
cipes se previnam do novo corona-
vírus. Com esta acção, o Conselho 
Municipal da Matola espera que a 
pandemia da Covid-19 não atinja 
a população matolense, apoiando 
deste modo, os esforços do Gover-
no da República de Moçambique e 
da Organização Mundial da Saúde.

“Neste momento, estamos 
a debater um ponto na cidade 
de maior circulação para colo-
car túneis. No total, são 12 túneis 
que neste momento estão a ser 
montados”, disse Calisto Cossa.

Presente na ocasião, o gover-
nador da província de Maputo, Jú-
lio Parruque, enalteceu o gesto do 
município da Matola, tendo afir-
mado que Matola está a tomar as 
melhores medidas para a prevenção 
da pandemia que assola o mundo.

O governador da província de 
Maputo recordou ainda que, para 
além dos túneis, é muito importante 
que as pessoas, principalmente nos 
mercados, continuem a usar as más-
caras como medida de prevenção.

“Se um de nós falhar todos 
seremos contaminados”, alertou 
Júlio Parruque, tendo acrescen-
tado que “seguimos sempre com 
as orientações das autoridades 
da saúde. Procuramos sempre in-
vestir nos meios e instrumentos 
para a prevenção que incluem tú-
neis de desinfecção, nos locais 
de maior concentração pública”.

Refira-se que, para além dos 
túneis, o Município da Matola pro-
cedeu igualmente a distribuição de 
cinco mil máscaras de protecção, 
oferecidas por um parceiro local.
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Pague o seu Zakaat!

Deus ordena no 
Qur’án, e de 
forma repetida, 
em vários dos 
seus versículos, 

o pagamento do Zakaat, pois 
esta é, sem margem para quais-
quer argumento de quem queira 
furtar-se à sua observância, 
uma obrigação sobre os ricos 
muçulmanos que possuam 
o “Nissab”, instituído como 
riqueza mínima, cujo valor 
equivale a 87,47 gramas de 
ouro, ou 612,36 gramas de prata.

Ao pagamento da taxa anual 
a que um crente (com posses) 
está sujeito, chama-se Zakaat, 
assim designado porque puri-
fica a alma e a riqueza do seu 
contribuinte, sendo um dos 
Cinco Mandamentos do Isslam.

E foi  mencionado no 
Qur’án, juntamente com o 
Swalaat (oração obrigatória) 
em 82 (oitenta e dois) versícu-
los, o que revela a sua grande 
importância, pelo que se algum 
muçulmano rejeitar conscien-
temente o seu pagamento, 
torna-se káfir (descrente). E 
quem, reconhecendo a obriga-
toriedade da sua observância 
não o faz, continua sendo mu-
çulmano, mas torna-se pecador.

O Zakaat é pagável no ouro, 
na prata, nos produtos agrícolas 
(incluindo plantas e frutas), 
nos produtos comercializáveis, 
no gado, nos minerais, e no 
tesouro ou dinheiro em caixa.

Portanto, o “Nissab” de 
ouro é de 87,47 gramas, isto é, 
quem possui essa quantidade 
de ouro puro, ou 612,36 gramas 
de prata pura, deverá pagar 
o Zakaat a uma taxa anual 

de 2,5% a favor dos pobres.
Nos dias de hoje já não se 

usa ouro ou prata como mo-
eda de comercialização, pois 
cada país por esse Mundo fora 
já tem a sua própria moeda.

E se algum muçulmano 
for detentor de valores em di-
nheiro que equivalham a 87,47 
gramas de ouro, deverá pagar 
Zakaat sobre o valor em posse.

Saliente-se que o valor (pre-
ço) do ouro é variável não ape-
nas em termos temporais, mas 
também de país, pelo que cada 
pagante de Zakaat deverá ter em 
conta as cotações na sua terra na 
altura do pagamento. Portanto, 
o valor do “Nissab” nas notas/
moedas sujeitas ao Zakaat, pode 
variar de país para país, estando 
em função do preço do ouro 
em cada país. E isto determina 
que o valor do “Nissab” varie de 
ano para ano num mesmo país. 

Quem tiver riqueza, o respec-
tivo Zakaat só será obrigatório 
decorrido um ano. (At-Tirmizi)

Se alguém adquirir rique-
za que equivalha ao “Nissab”, 
sujeita portanto ao pagamento 
do Zakaat decorrido um ano, 
se ao longo desse período reti-
rar uma parte e voltar a repor, 
atingindo de novo ou até ul-
trapassando o “Nissab” ainda 
no decurso do período de um 
ano, tal operação não afectará 
a obrigatoriedade de paga-
mento do Zakaat, pois o que 
conta é o valor do “Nissab” no 
princípio e no fim do período.

No fim de um ano, todos 
os aumentos através de lucros 
obtidos no seu decurso serão 
adicionados ao capital então 
existente no início do ano, sen-

do que, o Zakaat a pagar deverá 
ser calculado sobre o capital 
existente no fim do período.

É obrigatório pagar-se Zaka-
at sobre a joalharia da mulher. 
Saliente-se que no Isslam o 
uso de joias só é permissível à 
mulher, pois ao homem está-lhe 
vedado o uso de ouro. Mas caso 
o homem contrarie esta lei e 
use adornos de ouro ou prata, 
quer sejam anéis, braceletes, 
cordões, mascotes, etc., deverá 
pagar o Zakaat correspon-
dente, contanto que o peso 
desses adornos atinja o “Nissab”.

Os artigos adquiridos para 
revenda (propriedades, rou-
pas, animais, carros edifícios, 
plantas, frutas e outros bens), 
são referidos como mercadoria.

O “Nissab” para Zakaat nas 
mercadorias equipara-se ao di-
nheiro em caixa, isto é, se o valor 
dos artigos for equivalente a 
87,47 gramas de ouro, ou 612,36 
gramas de prata, ou mais, o Zaka-
at torna-se obrigatório na figura 
combinada de capital e lucro.

O Zakaat não é pagável sobre 
móveis, maquinaria, mobiliário 
da loja ou do estabelecimento.

No gado há também a obri-
gatoriedade de pagamento de 
Zakaat. A quantia em dinheiro 
que a pessoa tiver, seja sob a 
forma de depósito bancário ou 
outra, será sempre sujeita ao 
pagamento de Zakaat ao fim de 
12 meses, caso tal quantia atinja 
o “Nissab”. Por exemplo, se no 
início do ano o capital for de MT. 
50.000,00, e no fim desse ano a 
conta conhecer um acréscimo 
de MT. 10.000,00, o Zakaat 
será pago sobre MT. 60.000,00.

Nos produtos agrícolas 

também se deve pagar Zaka-
at, que deverá ser de uma 
décima parte da colheita.

Deus definiu no Qur’án, 
Cap. 9, Vers. 60, as oito ca-
tegorias merecedoras na 
d is t r ibuição  de  Z akaat :

“A caridade do Zakaat é 
exclusivamente para os pobres, 
os necessitados, os encarregados 
(por colectar e administrar), 
para aqueles cujos corações se 
reconciliaram (se reverteram 
recentemente para o Isslam), 
na libertação de cativos, os 
(genuinamente) endividados, 
(para gastar) no caminho Deus, 
para o viajante (sem recursos)”.

Não se pode dar Zaka-
at aos pais, aos avós, aos fi-
lhos, aos netos, nem à esposa.

Caso alguém morra sem 
que antes tenha pago o Zakaat 
já vencido, os seus herdeiros de-
verão fazê-lo antes da partilha da 
herança ou da execução de qual-
quer testamento, pois no Zakaat 
considera-se uma dívida para 
com Deus, que deve ser paga an-
tes de qualquer outra obrigação. 

Infelizmente há gente que 
se diz muçulmana, mas que 
tenta sempre furtar-se ao paga-
mento do Zakaat, recorrendo 
a várias artimanhas, pensando 
estar a lidar com pessoas. Elas 
podem enganar as pessoas, mas 
não enganam o Conhecedor 
de tudo o que está no íntimo 
das pessoas. Esses, que saibam 
que poderão esquivar-se neste 
Mundo, mas como fugirão de 
Deus no Dia do Juízo Final”?

Para esses, vai um sério 
aviso da parte de Deus no 
Qur’án, Cap. 9, Vers. 34 – 35:

“E aqueles que acumulam o 

ouro e a prata, e não os gastam 
no caminho de Deus, dá-lhes a 
boa nova de um castigo rigoroso.

No dia em que isso (isto é, 
o seu tesouro) for aquecido no 
fogo do Inferno, e com isso for 
estigmatizado (isto é, marcadas) 
as suas testas, seus flancos e suas 
costas (será dito): “Isto é o que 
acumulastes para vós próprios; 
Provai então o que acumuláveis”!

Eis a diferença entre o que 
é instituído por Deus aos Seus 
servos, e entre o que os servos 
instituem uns para os outros.

(Para mais pormenores so-
bre o Zakaat, sugiro, a leitura                                                       
do nosso livro “Zakaat, o 
Terceiro Pilar do Isslam”).

O dinheiro é uma dádi-
va de Deus, concedida como 
graça e bondade divinas. 

A pobreza extrema é hoje, sem 
dúvida, o maior problema com 
que muita gente se confronta, e 
ameaça a segurança no Mundo.

O pobre que vive numa 
comunidade abastada, e cujos 
membros não o ajudam de 
modo a que possa viver con-
dignamente, sente-se excluído, 
sendo que deste sentimento de 
exclusão resulta o ódio nessa 
comunidade e nos seus mem-
bros, daí que a maior parte dos 
crimes cometidos por certos 
indivíduos se devam à pobreza.

Com a instituição do 
Zakaat, o Isslam pretende dar 
solução ao problema da po-
breza, da fome, e da exclusão.

Pague o seu Zakaat e contri-
bua para mudar esta situação. 
Faça-o, e Deus o recompensará.

Continuação de um Ra-
m a d h a a n  P r o v e i t o s o .



zambeze  | 7Quinta-feira, 07 de Maio de 2020 zambeze  | 7| opinião |

Jornal Publico-PtGustavo Mavie

O avião “envenenado’’ da TAP que 
prova a minha tese de que os aviões 

são propagadores do coronavírus

gustavomavie@gmail.com

O avião ‘’enve-
nenado’’ da 
TAP que che-
gou, domin-
go último, a 

Maputo, com 215 passagei-
ros vindos de Lisboa, em que 
pelo menos um deles testou 
já ser positivo da Covid-19, 
que é causado pelo corona-
vírus, é prova da veracidade 
da tese que defendi num ar-
tigo que escrevi, no dia 20 
de Março último, e distribuí 
no mesmo dia por esta mes-
ma via, em que defendia que 
“os países que estão a braços 
com infecções massivas do 
coronavírus, e que, conse-
quentemente, registam cente-
nas de mortes por dia devido 
à Covid-19, são aqueles que 
recebem milhões de visi-
tantes estrangeiros que são 
transportados por centenas 
de mega-aviões que aterram 
nos seus mega-aeroportos’’.

Com a chegada deste 
avião ‘’envenenado’’ da com-
panhia portuguesa TAP com 
215 passageiros, em que agora 
está provado através do tes-
te feito aqui em Maputo que, 
pelo menos, um deles está in-
fectado pela Covid-19, é uma 
prova irrefutável de que se 
nós também recebêssemos em 
cada dia muitos aviões, agora 
também teríamos muitos in-
fectados tal como os têm os 
vários países com massivas 
infecções, de que se destacam 
agora os EUA, a Grã-Bre-
tanha, a Itália, e a Espanha.

Nesse artigo do dia 20 
de Março último, estava ten-
tando explicar porque é que 
Moçambique não estava ain-
da com infectados e muito 
menos com mortes, como 
estavam ocorrendo então 
e ainda agora nos tais paí-
ses que recebem milhões de 
pessoas doutros países que 
são trazidos pelos numero-
sos mega-aviões que aterram 
nos seus mega-aeroportos.

Tendo em conta que nem 
todos os que lêem agora este 
meu artigo desse do dia 20, 
e para o seu benefício, aqui 
transcrevo o que dizia então 
numa das suas passagens: 
“O que sustenta esta minha 
tese é que só durante o ano 
de 2018, as companhias aé-
reas transportaram para tais 
países que são de maior pre-
ferência dos turistas, mais de 
4,4 bilhões de passageiros 
só nos voos programados, 
e isto correspondeu a um 
aumento de 6,9% em rela-
ção a 2017, ou seja, houve 
mais 284 milhões de viagens 
adicionais por via aérea.

Contudo, destes mais de 4 
biliões e 400 milhões de pes-
soas que foram transportadas 
pelas centenas de companhias 
áreas, apenas poucas centenas 
tiveram como destino Mo-
çambique. É isto que faz com 
que estejamos agora menos 
expostos ao risco de termos 
aqui pessoas infectadas que 
possam vir nos infectar tam-
bém. Mas já o risco dos britâ-
nicos ou italianos receberem 
nos seus respectivos países 
estrangeiros contaminados 
é maior, porque chegam nos 
seus territórios milhões de 
passageiros não só nas cen-
tenas de aviões que aterram 
nos seus aeroportos, como 
vários outros milhões vindos 
por outros meios de transpor-
te, como os cruzeiros e com-
boios rápidos. Só o Aeropor-
to de Heathrow (LHR), em 
Londres, atendeu por volta 
de 73,4 milhões de passagei-
ros somente em 2014. Este 
aeroporto é historicamente o 
que mais passageiros e aviões 
recebe por dia, sendo seguido 
pelo de Nova Iorque, mais 
conhecido por JFK Airport, 
que só em 2017 foi palco de 
58,9 milhões de passageiros. 
E veja que nos EUA como na 
Grã-Bretanha há mais aero-
portos que são palcos de ou-

tros milhões de passageiros 
por ano. O mesmo acontece 
com vários outros aeroportos 
da Europa, América e Ásia 
que agora estão com mais 
casos de coronavírus do que 
África. Ora, se tivermos em 
conta que o nosso de Mapu-
to recebe uma meias dúzia 
de aviões doutros países e 
cujo total de passageiros não 
ultrapassa um milhão por 
ano, então somos de facto 
muito menos expostos a do-
enças que possam vir com 
estrangeiros ou doutros paí-
ses como é o coronavírus’’.

O que faz vingar em defi-
nitivo esta minha tese do dia 
20, é que só este avião da TAP 
pode ter sido um meio de 
contaminação dos restantes 
214 passageiros que viajaram 
com esse infectado já diag-
nosticado só aqui em solo 
moçambicano pelas autorida-
des de saúde moçambicanas. 
Ele pode ter contaminado os 
seus co-passageiros porque 
os peritos dizem que um só 
infectado que esteja num 
meio fechado, como é aquele 
avião, pode infectar todos os 
outros passageiros, porque 
mesmo que tenha tossido ou 
espirrado uma só vez duran-
te aquela viagem de cerca de 
10 horas. Pode ter infectado, 
porque só em cada espirro 
liberta milhares de vírus do 
coronavírus e assim terem se 
penetrado em cada um dos 
214 restantes co-passageiros.

Ora, se cada um dos 215 
passageiros for a se meter 
no meio de muitas pesso-
as aqui em Maputo, é mais 
do que certo que isso será 
uma multiplicação infinita.

Nesse artigo do dia 20 
de Março último intitulado 
EXPONDO FACTOS QUE 
PODEM JUSTIFICAR A 
INEXISTÊNCIA (então) DO 
CORONAVÍRUS EM MO-
ÇAMBIQUE, arrolava mui-
tos outros factos (ou dados 

estatísticos), com que susten-
tava essa minha tese e que a 
seguir chamo à colação neste 
artigo de hoje dia 6 de Maio 
corrente para o benefício dos 
que não o leram então: ‘’Tais 
dados mostram que a região 
da Ásia-Pacífico recebeu 
37,1% do total dos passa-
geiros em 2018, ou seja, 1,6 
bilhão de passageiros, con-
tra 9,2% em relação a 2017. 
A Europa teve 26,2% ou 1,1 
bilhão de passageiros, o que 
foi um aumento de 6,6% em 
relação a 2017. Já a Améri-
ca do Norte coube 22,6% ou 
seja, 989,4 milhões de passa-
geiros, o que significou um 
aumento de 4.8% em relação 
a 2017. A América Latina 
coube 6,9%, correspondendo 
a 302,2 milhões de passagei-
ros, ou um aumento de 5,7% 
em relação a 2017. O Mé-
dio Oriente ficou com 5.1% 
que correspondeu a 224,2 
milhões de passageiros, que 
é um aumento de 4,0% em 
relação a 2017. Finalmen-
te, a nossa África que coube 
apenas com 2,1% ou seja, 
92 milhões de passageiros, o 
que foi um aumento de ape-
nas 5,5% em relação a 2017.

Como se pode ver, se to-
marmos em conta o número 
de pessoas que se deslocam 
doutros países ou continentes 
para África ou para Moçam-
bique no caso mais concreto, 
é muito pouco, o que torna 
menor também a probabili-
dade de sermos contamina-
dos pelo coronavírus. Com 
isto não quero dizer que não 
há de facto moçambicanos já 
infectados. Pode ser que haja 
e que ainda não foram diag-
nosticados. Isto é possível, 
porque temos um serviço de 
saúde ainda menos abran-
gente e com meios à altura 
de rastrear o maior núme-
ro de pessoas, como se tem 
feito em outros países com 
meios a altura da gravidade 

do problema, como a China 
que deu uma grande lição 
já reconhecida pela própria 
OMS sobre como comba-
ter com eficácia uma epi-
demia desta envergadura’’.

Volvidos agora cerca de 
46 dias hoje dia 6 de Maio, 
os factos provam que a mi-
nha tese era válida e ainda é 
válida, porque em Moçam-
bique continua tendo muito 
poucos casos de coronavírus 
diagnosticados (só 81 até 
ontem dia 5), baixo número 
esse que, para mim, se pro-
va irrefutavelmente não pe-
los diagnosticados mas mais 
pela ausência ou não ocor-
rência de mortes. Para mim, 
a não ocorrência de mortes 
é a prova mais irrefutável de 
que não somos ainda, FELIZ-
MENTE, dos países que tem 
muitos infectados, justamente 
porque recebemos pouquíssi-
mos aviões nos nossos pou-
cos e pequenos aeroportos.

Por exemplo, os EUA são 
um dos países mais infectados 
porque só entre os meses de 
Setembro e Outubro, há da-
dos que indicam que chega-
ram à cidade norte-americana 
de São Francisco, 800.000 
chineses! Ora, se tivermos em 
conta que a China foi o pri-
meiro país a ter casos em mas-
sa do coronavírus na sua cida-
de de Wuhan, então a minha 
tese torna-se se uma grande 
REVELAÇÃO sobre quão os 
aviões é os principais vecto-
res de transmissão deste vírus.

Não é por acaso que os pa-
íses decidiram há dois meses 
já pela paralisação total e com-
pleta de todos os voos interna-
cionais e limitam os internos.

Infelizmente, há quem au-
torizou a vinda deste da TAP 
e logo com 215 passageiros 
pelos vistos não previamente 
testados antes de partirem. 
Mas que negligência tão im-
perdoável quanto condenável!
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JaiMe NoGueira PiNto

O que é que se 
vai passar em 
África e nas 
regiões tropi-
cais e subtro-

picais de África? Estarão 
mais protegidas porque, diz-
-se, “o coronavírus não gos-
ta do calor”? Vai o impacto 
ser sobretudo económico?

Mas em todas estas pande-
mias, as áreas ou regiões são 
atingidas de modos diferentes, 
em termos de infectados e de 
vítimas mortais. A Pneumó-
nica, Gripe Espanhola ou In-
fluenza, por exemplo, matou 
muito mais gente na Ásia (na 
Índia, então colónia britâni-
ca) do que na Europa e nos 
Estados Unidos. Embora ain-
da hoje haja uma grande po-
lémica quanto ao número de 
vítimas mortais da pandemia 
do século XX (com discrepân-
cias de 20 para 100 milhões), 
o consenso aponta para que 
na Europa as mortes tenham 
rondado os 2,5 milhões e nos 
Estados Unidos os 700.000. 

Escreve John M. Barry, au-
tor de um excelente livro sobre 
o tema (The Great Influenza: 
The Epic Story of the Dea-
dliest Plague in History, New 
York, Viking Books-Penguin, 
2004), que a Pneumónica 
foi a primeira grande epide-
mia a acontecer num tempo 
em que os germes, os vírus, 
misteriosos como sempre, já 
se enfrentaram com alguma 
ciência e tecnologia, graças 
ao trabalho desenvolvido na 
segunda metade do século an-
terior por Pasteur, por Koch, 
por Roentgen, aos estudos 
dos químicos e virologistas, à 
existência de algumas vacinas 
e de alguns aparelhos e à me-
lhoria da prevenção, da terapia 
e dos serviços hospitalares. 

Foi, mesmo assim, um 
combate desigual. E Portugal 
foi, proporcionalmente, um 
dos países mais atingidos, ten-
do registado cerca de 140.000 
mortos (22 ou 23 mortos por 
cada mil habitantes). Fomos, 
a seguir à Itália e à Bulgá-
ria, os recordistas de vítimas. 

E a actual pandemia, como 
se distribui regionalmente, ou 
melhor, continentalmente? A 
África é, para já, o continen-
te menos tocado directamen-

te pela pandemia, mas que 
pode vir a ser o que mais vai 
sofrer as suas consequências. 

Olhemos então esta pande-
mia com olhos de razão e com-
paixão, coisas que têm vindo a 
faltar quer aos apocalípticos, 
quer aos negacionistas (que os 
há, até onde não devia haver): 

O tempo de chegada, as 
condições climáticas e so-
ciais, a natureza dos povos e 
dos regimes e a capacidade 
das estruturas médico-tera-
pêuticas têm contribuído para 
que a distribuição regional, ou 
geopolítica, do Covid-19 te-
nha sido, até agora, desigual. 

A pandemia começou na 
China e o governo chinês, por 
razões de Estado, de prestígio 
e de segurança, escondeu in-
terna e externamente e penali-
zou quem dela quis falar. De-
pois apostou em força e apa-
rato na liderança nacional e 
mundial do combate ao vírus. 

Os contaminados seguin-
tes, o Japão, a Coreia do Sul, 
Taiwan, Singapura e, no seu 
regime especial, Hong-Kong 
e Macau, souberam defender-
-se. Na Europa, a Itália e a 
Espanha facilitaram, tal como 
a Grã-Bretanha. Os países de 
Visegrado parecem controlar 
melhor a epidemia. A Fran-
ça anda a meio caminho. Aos 
Estados Unidos chegou mais 
tarde, mas com muita força. 
Portugal não será o milagre 
apregoado, mas, até ago-
ra, tem corrido menos mal. 

E África? O que é que se 
vai passar em África e nas re-
giões tropicais e subtropicais 
de África? Estarão mais prote-
gidas porque, diz-se, “o coro-
na vírus não gosta do calor”? 

Em 22 de Abril havia cerca 
de 25.000 casos e 1200 mortos 
registados em África, o que é 
manifestamente inferior aos 
números para a Ásia e para as 
Américas a sul do Rio Grande. 

Olhando para um mapa da 
epidemia em África, vemos 
que a grande incidência por 
ora é na Argélia, Marrocos e 
Egipto, isto é, na África do 
Norte e no Magreb e na Re-
pública da África do Sul. Os 
três países do Norte de África 
e a República da África do Sul 
têm mais de metade dos casos 
e dos mortos. Mas a epidemia 

no Continente vai com certe-
za ter grandes repercussões, 
sobretudo de ordem indirecta, 
isto é, económicas, sociais e 
políticas; repercussões que não 
interessam apenas aos africa-
nos mas que nos devem inte-
ressar a todos, particularmente 
ao chamado Ocidente, ou à 
Europa e aos Estados Unidos. 
E devem interessar-nos tanto 
por boas razões – de solidarie-
dade humana e cristã – como 
por razões menos boas – de 
interesse político-económico. 

Quando a pandemia che-
gou, a África Subsaariana já 
tinha e mantinha problemas 
complicados, problemas con-
junturais e estruturais. Os 
estruturais têm que ver com 
a relativa pobreza do Conti-
nente, sobretudo nas periferias 
das megacidades, onde grande 
parte da população, por não ter 
acesso a água corrente nem a 
electricidade, não pode seguir 
as prescrições de higiene reco-
mendadas; depois, pelo tipo de 
economia informal, uma parte 
também substancial dessas 
populações vive de trabalhos 
diários e precários, o que quer 
dizer que, se não sair de casa, 
não pode alimentar a família. 

Bronwyn Bruton, num 
informe do Atlantic Coun-
cil, escrevia que, em África, 
países mais pequenos, com 
menos população e cidades 
mais ordenadas e mais indus-
trializadas – como o Ruanda, 
o Botswana e o Senegal – ti-
nham vantagem no combate 
ao Corona Vírus sobre gigan-
tes com fronteiras porosas e 
migrações em trânsito, como 
a Etiópia, a Nigéria ou a pró-
pria África do Sul. E, eviden-
temente, que os que tinham 
conflitos internos – como o 
Mali, a República Democrá-
tica do Congo e a Somália – 
estavam mais desprotegidos. 

Mas os comentários 
Bronwyn Bruton no Atlantic 
Council têm cerca de um mês 
e a verdade é que, embora haja 
com certeza menos controles, 
logo, muitos casos que esca-
pam à estatística, e além do 
suposto benefício do calor (a 
África Tropical e Subtropi-
cal mostra claramente muito 
menor incidência do vírus), 
parece haver um outro factor 

importante: a questão geracio-
nal. O que também protege a 
África é a relativa juventude 
da sua população: em 2015, 
segundo as Nações Unidas, 
havia na África Subsaariana 
46 milhões de pessoas com 
mais de 60 anos, numa po-
pulação total de cerca de mil 
milhões de habitantes, ou seja, 
4,5% nas idades de risco. Há 
indicações (com todas as re-
servas que uma nova epidemia 
– e, por agora, ainda mal co-
nhecida – exigem) que a inci-
dência mortal nos mais velhos 
é real. A Itália, que tem 25% 
de maiores de 65 anos, está 
na linha da frente das baixas. 

Assim, muito provavel-
mente, os problemas de África 
com o novo vírus virão me-
nos do contágio e das perdas 
humanas directas e mais dos 
revezes da quebra das econo-
mias desenvolvidas – logo, do 
consumo de energia e matérias 
primas que a África produz – 
e da dívida e da dependência 
que, nos últimos anos, muitos 
países passaram a ter em rela-
ção à China. Daqui os apelos 
internacionais – nomeadamen-
te do Secretário Geral das Na-
ções Unidas, António Guterres 
– para o problema dos países 
africanos, não só pela debili-
dade das suas estruturas sani-
tárias, mas pela dificuldade de 
impor medidas de lockdown e 
redes de suporte, como o lay-
-off ou as ajudas estatais às 
pequenas e médias empresas. 

As consequências econó-
micas do vírus serão ali parti-
cularmente graves e virão numa 
altura em que os problemas do 
mundo dito desenvolvido es-
tarão também no seu pico. A 
quebra dos preços do petróleo, 
por exemplo, atinge fortemente 
economias como as da Nigé-
ria, da Argélia e de Angola. E 
Moçambique está a braços com 
uma guerrilha de tipo jihadista 
no Norte, em Cabo Delgado, 
e com a quebra dos preços da 
energia e também do gás natu-
ral. A vulnerabilidade africana 
está também no alto endivida-
mento dos países do Continen-
te. Basta lembrar que, dos 64 
países que gastam mais no ser-
viço da dívida do que na Saúde 
Pública, 30 são africanos. Em-
bora recentemente os ministros 

das finanças e os governadores 
dos Bancos centrais do G-20 
tenham acordado uma morató-
ria na Dívida até ao fim deste 
ano, para dar aos países africa-
nos tempo e respiro para pre-
pararem os seus equipamentos 
de saúde, as necessidades vão 
ser muito maiores. O que os 
países africanos pedem neste 
momento é que a moratória se 
estenda até ao final de 2021 e o 
acesso um fundo de emergên-
cia de 100 biliões de Dólares 
para acorrer às necessidades 
mais imediatas, como o apoio 
às crianças e aos 30 milhões 
de desempregados que podem 
resultar do primeiro impacto 
da crise. A China, que neste 
momento é o principal credor 
da África Subsaariana (num to-
tal de 150 biliões de Dólares), 
declarou pelo seu ministro dos 
Negócios Estrangeiros que irá 
examinar a situação país a país. 

Esta situação abre tam-
bém outros dilemas e escolhas 
no chamado Ocidente Euro-
-americano. Com a consciência 
realista de que há um estado 
de necessidade dos dois lados 
dos Atlântico, os deveres de 
solidariedade – a letra desse 
espírito do Ocidente que con-
tinua presente na sua retórica 
oficial – não podem nem de-
vem ser esquecidos. Se nós 
estamos mal, outros estão ou 
ficarão muito pior. E que se 
esse pior levar ao desespero, 
irá traduzir-se em migrações 
forçadas para a Europa, ao 
pé das quais nada do que se 
viu até hoje terá comparação. 

Para os Estados Unidos 
contará também a definição da 
liderança do mundo pós-pan-
demia, um outro mundo mas 
no mesmo lugar deste; e essa 
liderança será indissociável da 
percepção que os governos e 
povos mais maltratados pelas 
consequências da pandemia 
tenham dos que então os aju-
daram e estiveram presentes. 

Além dos problemas espe-
ciais de Moçambique e da Guiné 
Bissau, com a ameaça jihadista 
em Cabo Delgado e o auto desig-
nado governo da Guiné Bissau, 
os países africanos de língua 
oficial portuguesa têm estado 
a lidar relativamente bem com 
o Covid 19. As consequências 
económicas já serão outra coisa.

A África em tempos de Covid-19
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Os raptos. Sim, os raptos voltam a ganhar notoriedade no espaço 
nacional. Depois de um período de relativa acalmia, apesar de terem 
surgido esporadicamente aqui e acolá, a verdade é que, de novo, as 
acções banditescas de raptar cidadãos com o fito de amealhar dinheiro 
alheio voltam à ribalta. As vítimas, como têm sido apanágio, são ci-
dadãos de origem islâmica, grosso modo detentores de negócios visí-
veis em Maputo, Matola e nalgumas zonas do Centro e Norte do país.

No seio da comunidade islâmica, o medo e a insegurança coabitam 
com as famílias e, neste momento de confinamento social, derivado das 
batidas da covid-19, o efeito psicológico é a dobrar, quando se sabe 
que um gesto descuidado pode simbolizar não regressar ao convívio 
do doce lar, até à disponibilização do resgate exigido pelos malandros 
que chega custar os olhos da cara. Os autores são, como sempre na 
visão das autoridades, indivíduos desconhecidos que se fazem trans-
portar em viaturas de marca e armados até aos dentes, usando a tác-
tica de cercar a vítima e ameaça-la de morte caso ofereça resistência. 

Com o recrudescer dos casos, cresce por outro lado o olhar de 
desdém quanto à actuação dos gendarmes autorizados em desvendar 
este tipo de mistérios, vingando a feia ideia de que as autoridades 
policiais não dominam  totalmente a conjugação do verbo raptar na 
terceira pessoa do singular e do plural. Concluindo esta senda, as vo-
zes de boca em boca ganham argumentos sustentando que a Polícia 
da República de Moçambique tem-se mostrado fragilizada, sobretudo 
para combater o crime organizado que tende a ganhar proporções 
gigantescas e a assumir o rosto da normalidade a cada dia que passa.

As conferências de imprensa já cansam. Ouvir dizer que a PRM está 
no encalço dos raptores torna-se enfadonho. Mete nojo e leva-nos a 
conclusões que para aqui não são chamadas, mas que tendem a duvidar 
da forma e modo de agir da bufaria encarregue de controlar actos do 
género. Dizia alguém que, no seio da comunidade islâmica, a policia 
não merece confiança, havendo até quem faz ligações da participação 
da farda no teatro das operações. Má sina, não vá o diabo tece-las!

Repetimos. Quando os raptos acontecem a polícia limita-se aos 
discursos vazios e, como dizíamos, este gesto acaba indirectamen-
te revelando uma nesga de cumplicidade com esses actos que estão 
a deixar milhares de moçambicanos à beira do desespero, aliado a 
outros actos de que não há memória, como os actos de sabotagem 
no centro e a pseudo-guerra em Cabo Delgado. Assumimos deste 
lado que o Estado devia ser mais enérgico, garantindo a segurança 
da população, perante um quadro que não se sabe quando irá findar

Estamos fritos. Enquanto uns ganham honestamente o seu dinheiro, 
outros há que não olham a meios. Esta semana, os sequestradores voltaram 
na máxima potência e continuam a fazer vítimas, uma prova de que o pro-
blema é mais sério do que se possa imaginar e medidas urgentes precisam 
de ser tomadas para se devolver a tranquilidade às famílias moçambica-
nas. Há dias foram apresentadas pessoas supostamente líderes dos raptos 
em Maputo. A este ritmo de suspeita quem sabe se não era peta para o 
inglês ver? A verdade com quem lida com estes actos. E quem ele é? A bó-
fia claro. Ou, se quisermos, o SERNIC. Quem ajuda a decifrar esta sigla?

Editorial

Desmarcar os 
raptores!

Este tipo de colisões entre um carro transportando combustível e um 
comboio é inadmissível que aconteça. Contudo, aconteceu meses 
atrás na cidade da Beira. É daquelas negligências em que a fis-
calização, principalmente a do Governo e a de toda a equipa de 
emergência que nestes casos é chamada ao local do acidente, tinha 

de penalizar de forma exemplar os prevaricadores, para que situações deste tipo 
não voltem a acontecer. Num outro país mais rigoroso, uma ocorrência deste 
tipo teria sido considerada como um autêntico escândalo. Rolariam cabeças, 
como se costuma dizer. Poderia ser penalizado o fornecedor do combustível por 
não ter garantido ou confirmado, por exemplo, que tinha contratado uma empre-
sa de transporte devidamente habilitada para fazer este tipo de transporte ou por 
não ter pessoal e motoristas preparados e competentes. O Transportador, por sua 
vez, seria investigado e eventualmente penalizado por não ter feito uma prepa-
ração específica aos motoristas destacados para esta actividade de transporte de 
combustíveis. Os auditores chamados para analisar este acidente procurariam 
saber, entre outros aspectos, se teria sido feito um estudo e levantamento de 
todos os pontos de perigo no itinerário usado para levar o combustível de um 
ponto para o outro. Se teria sido fornecido um Guião de procedimentos a serem 
adoptados pelo condutor nos referidos pontos negros dessa via, ou ainda, se te-
ria sido proporcionado um curso de condução defensiva ao motorista envolvido 
no acidente. Noutros países, uma das prováveis consequências, teria sido a de 
imediatamente haver um rompimento de contrato entre a entidade fornecedora 
do combustível e a empresa de transporte, uma vez que o acidente, tal como 
aconteceu, é de um nível de gravidade altíssimo e inadmissível. Mas como so-
mos um país de brandos costumes, ainda pequeno no âmbito de investigar e pe-
dir responsabilidades e onde se pode até facilmente corromper os investigadores 
para abafarem o caso, qualquer destas variantes que acabamos de referir pode 
ter acontecido. De um facto temos a certeza, esta ocorrência foi estranhamente 
silenciada, apesar de se tratar de um acidente muito grave, mesmo não tendo ha-
vido mortes. Houve muita sorte neste desastre, porque se tivesse ocorrido uma 
explosão, haveria dezenas de mortes e prejuízos incalculáveis. Estranhamente, 
os órgãos de comunicação não deram a devida importância a este acidente, tal-
vez porque no nosso País os assuntos só são considerados graves quando há 
mortes, e nem se notou algum pronunciamento por parte dos ambientalistas. Se 
este acontecimento foi intencionalmente silenciado, temos de reconhecer que 
terá havido nos bastidores muita mestria e muito poder.

Quando este acidente ocorreu, houve contaminação dos solos e poluição 
ambiental provocado pelo derrame de combustível. É importante perguntar se 
as medidas que foram tomadas logo a seguir a esta ocorrência para que não 
houvesse agravamento da situação ou para minimizar as consequências nega-
tivas deste desastre terão sido correctas? Por exemplo, entre outras medidas 
preconizadas, teria sido delimitada uma área para que as pessoas curiosas ou 
que pretendessem tirar proveito da situação não se aproximassem do local onde 
poderia de um momento para outro haver uma explosão? As entidades que 
devem ser imediatamente alertadas quando ocorre um acidente desta natureza 
foram avisadas? Compareceram no local? O veículo fazia-se acompanhar de 
toda a documentação exigida no transporte de cargas perigosas, principalmen-
te da Ficha de Emergência? Será que a entidade legisladora do nosso País já 
constituiu a Equipa Multi-Sectorial de deve ser chamada a intervir neste tipo 
de ocorrências?

Existem muitas perguntas ou esclarecimentos que ficaram por ser feitos. 
Por exemplo, o que é que motivou para o veículo que transportava combustível 
demorasse tanto tempo a transpor a linha férrea? Foram falhas do motorista? 
Houve falha mecânica do veículo? O condutor estaria informado das medidas 
que devem ser tomadas para evitar procedimentos errados e falhas mecânicas 
quando se atravessa uma linha férrea? Houve outras circunstâncias exteriores 
que contribuíram para esta ocorrência? Quais foram? Que ilações foram tiradas 
deste acidente para criar medidas de prevenção em casos futuros de travessia 
de uma linha férrea por parte de veículos transportando cargas perigosas? Essas 
medidas de prevenção foram posteriormente difundidas?

Esta teria sido uma oportunidade para testar as falhas existentes no nosso 
país no âmbito dos transportes de cargas perigosas, para garantir que, no futuro, 
os lapsos detectados neste acontecimento não voltem a verificar-se. O próprio 
Governo pode estar em falha por ainda não ter criado instrumentos ou entidades 
adequadas para zelar e garantir que o transporte de combustíveis e de outras 
matérias perigosas possa ser feito com a máxima segurança que se exige.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Colisão entre um 
comboio e um carro 

transportando 
combustível 

na cidade da Beira

CassaMo  LaLá* sobre o aMbieNte rodoviário
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“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me un-
giu para anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-me 
para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos o re-
cobrar da visão; mandar em liberdade os oprimidos e 
proclamar um ano de graça do Senhor” - Lucas 4:18-19

Chegada à Nampula

Em 1967, desembarcava no 
aeroporto de Nampula, para to-
mar conta da Diocese local da 
Igreja Católica, recebido pelas 
entidades oficiais de então, e 
pela população local, da qual se 
incluía um grupo numeroso de 
europeus, colonos fiéis e outra 
parte constituída pelas popu-
lações locais africanas (negros 
e mestiços), D. Manuel Vieira 
Pinto indicado Bispo pelo Papa 
Paulo VI. Na recepção, após 
ter surgido do avião, saudou os 
presentes e entre a multidão, 
dirigiu-se à uma senhora que 
nas costas trazia uma criança e 
este a tomou nas mãos erguen-
do-a para os céus e a beijou. 

O gesto “arrepiou” os colonos 
presentes, o que gerou estupe-
facção e murmuração destes. 
Foi o primeiro gesto público 
de um homem puro e conse-
quente com o cristianismo e 
sobretudo ao Senhor e à Igreja. 
Era o início de um “combate” 
que ele combateria até ao fim 
com todas as consequências 
que adviriam dessa sua pos-
tura evangélico-missionária 
de dignificação do Homem.

Bispo, analítico da situação 
nampulense

Vieira Pinto, estabelecido 
em Nampula (centro das forças 
coloniais nas suas acções con-
tra os combatentes da Liberda-
de activos na altura em Cabo 

Delgado e no Niassa), acompa-
nhou todos os acontecimentos, 
a vivência e ainda a realidade 
vivida pelas populações daque-
la região, que eram brutalmente 
reprimidas, exploradas e humi-
lhadas pelo sistema colonial.

Movido pela fé e coerên-
cia cristãs e ainda convicto da 
sua missão expressa em Lucas 
4:18-19 (acima transcrita) onde 
se lê: “ (…) Porque me ungiu 
para anunciar a Boa Nova aos 
pobres; (…) e proclamar a li-
bertação aos cativos (…)”, D. 
Manuel V. Pinto, ao constatar 
a dura realidade que as popu-
lações enfrentavam perante o 
abuso, opressão e humilhação  
dos colonos, se decidiu por 
uma activa liderança cristã-
-evangélica em sua defesa. 
Para Vieira Pinto, a população 
nampulense, era de homens e 
mulheres concretos, que en-
frentavam dia pós dia episódios 
violentos e brutais de repres-
são, subalternização, explora-
ção. Isto reforçou em si, a razão 
da sua acção missionária em 
favor dos pobres, dos brutaliza-

dos e reprimidos pelo sistema.
Decidiu-se, perante o cená-

rio acima referido, a optar por 
uma activa, frontal e interven-
tiva acção missionária pasto-
ral, de denúncia e de combate 
ao mal, em defesa, em nome 
de Deus, da glória do Homem, 
da Justiça e da Liberdade, 
em clara afronta e oposição à 
opressão, a injustiça e repres-
são praticadas pelos colonos e 
o seu regime. Os colonos pro-
pagandeavam prática de jus-
tiça e de igualdade social e de 
oportunidades, o que contrasta-
va com a realidade e a prática 
vivida e enfrentada pelas po-
pulações locais. Constatou ele 
que essas acções propagandis-
tas eram completas falsidades 
e inverdades políticas. Jean 
Cocteau dizia “Uma menti-
ra nunca será meia verdade”. 

A repressividade brutal colonial 
- A denúncia

A repressividade ocorria 
num ambiente em que o regime 
estava consciente da sua acção 
repressiva e opressora, mesmo 

assim, bradavam estar a praticar 
uma governação sã e de justiça, 
o que era mentiroso. Umberto 
Eco, escritor, escreveu: “Men-
tir, não é dizer uma coisa falsa, 
é dizer uma coisa que se sabe 
ser falsa”. Por aí, os colonos se 
sabiam mentirosos, falsos e em-
busteiros, com essas inverda-
des ignóbeis e descaradas que 
caracterizavam a sua gover-
nação político-administrativa.

O Bispo Vieira Pinto, aper-
cebeu-se que, no seio da Igre-
ja Católica, havia da parte de 
algum prelado, acções de vis-
ta grossa à estas crueldades e 
barbaridades do sistema, com 
que compactuavam, benzendo-
-as. Nampula bastião militar, 
permitiu que se apercebesse da 
brutalidade bélica das tropas 
coloniais e também das imensas 
mortes e mutilações que elas 
sofriam no teatro de operações 
ao norte de Nampula nos com-
bates com as forças da Frelimo. 

Perante isto, conhecedor da 
realidade, decide-se conjun-
tamente com os missionários 
combonianos a publicar uma 
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O Visionário profético de Nampula

D. Manuel Vieira Pinto 
- O Profeta da Liberdade e da Justiça

MatsaMbane Kuphane
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carta pastoral denunciando 
estes males, à qual intitulou 
“Repensar a guerra”, em Ja-
neiro de 1974, da qual extraí-
mos o seguinte: “Nós, missio-
nários combonianos da Igreja 
de Nampula, em união com o 
nosso Bispo, interrogámo-nos 
profundamente sobre a sua His-
tória. (…)autenticidade do nos-
so testemunho missionário e o 
significado da nossa presença 
no meio do povo de Moçambi-
que. Enviados para anunciar o 
Evangelho de Cristo, sentimos 
que (…) esta missão, não pode 
ser levada integralmente à este 
povo, que de nós espera, não 
obstante os condicionalismo 
políticos que nos impedem de 
anunciar Cristo, mas sobretu-
do, pela renúncia da Igreja em 
assumir a sua missão profética 
e libertadora que lhe compe-
te por direito e dever divino, 
perante os acontecimentos e 
a vida deste povo, que julga-
mos profundamente impedido 
de crescer fiel à sua História”.

Igreja - compromis-
so missionário de salvação

(…) Conscientes, portan-
to, de que a igreja só pode ser 
verdadeiramente sacramento 
de salvação, na medida em que 
Cristo, trouxe à todos os Ho-
mens a plena liberdade. (…) 
Solidários com todos os povos 
africanos e com os combonia-
nos (“envia aflição do meu 
povo e ouvi o seu clamor” 
(Êxodo 3:7). (…) À luz dos 
últimos acontecimentos desta 
Igreja (a saída forçada e com-
pulsiva dos Padres Brancos e 
outros missionários combonia-
nos de Tete e às  lamentáveis 
e condenáveis afirmações do 
Homem, e o Homem é Arce-
bispo de Lourenço Marques, D. 
Custódio Alvim Pereira, parti-
cularmente às Dominicais do 
Advento e à atitude negativa de 
outros Bispos). (…) A Paz, não 
é compatível com a “ordem” à 
custa da verdade, da justiça, do 
amor e da liberdade. (…) A Paz 
é o coração da Paz. (…) Daqui 
a necessidade urgente de se to-
mar à sério o Homem, se qui-
sermos seriamente a Paz. (…) 
O Homem que sofre a quase 

dez anos a violência da guerra, 
certamente deseja a Paz. (…) 
Já o profeta Ezequiel se insur-
gia contra os falsos profetas 
que, enganando o povo, “afir-
mavam que tudo ia bem, quan-
do tudo corria mal (Ezequiel 
13:10-16).”. Esta foi uma das  
Pastorais incisivas, directas e 
frontais e evangélicas que Viei-
ra Pinto publicou, tendo enfu-
recido o regime colonial e os 
colonos em Nampula, que or-
ganizaram marchas pela cidade 
de repúdio a estas Pastorais, 
de apelo ao governo colonial 
para a sua expulsão, porque 
concubinado com os terroristas 
(termo designativo da Frelimo, 
pelos colonos à época). Foram 
dias de romarias violentas com 
colunas de dezenas de carros, 
empunhando a bandeira portu-
guesa e com cartazes apelativos 
à expulsão do Bispo e seus pa-
dres de Moçambique. A cidade 
viveu dias de intensa agitação, 
com demonstrações em fren-
te da Catedral e da residência 
do Bispo, com cobertura da 
polícia de segurança colonial. 
A isto nos iremos debruçar na 
próxima edição deste jornal, 

em memória a este corajoso 
Homem de Deus. (ao exemplo 
dos Pastores  Zedequias Man-

ganhela, José Sidumo e outros, 
vítimas do mesmo regime).

Posicionamento de Vieira 
Pinto - coragem, bravura e 

consequência

Com esta pastoral, D. Ma-
nuel Vieira Pinto, se posiciona-
va contra o regime colonial. E 
se sustentava: “Todos os Ho-
mens são chamados a crescer 
na liberdade e na paz, à vencer 
a inimizade e o forjar das espa-
das (…) de arados e das lanças, 
foices” (Isaías 2:4). Ele, D. Ma-
nuel vieira Pinto, posicionou-se 
(como em uma pregação recente 
da Igreja Assembleia de Deus-
-Baixa, disse a pregadora Estre-
la Quehá devemo-nos saber po-
sicionar em relação a Cristo), ao 
escrever: “Não querendo com-
partilhar da cumplicidade des-
ta igreja, que colabora (talvez 
inconscientemente). (…) Dei-
xemo-nos interpelar por Deus e 
pelo Homem que sofre a opres-
são da guerra. (…) Bem-aven-
turados os pés dos que evan-
gelizam a paz. (Isaías, 52:7).”.

O Bispo de Nampula (à 

morte, Arcebispo Emérito de 
Nampula), de forma audaciosa 
e corajosa, denunciava a for-
ma como certos membros do 
prelado da Igreja, se compor-
tavam em cumplicidade com 
o regime colonial, o que era 
clara acção contra a missão, 
unidade da igreja e do corpo 
eclesiástico. O verdadeiro dis-
cípulo de Cristo, não se serve à 
si próprio, mas sim, ao povo de 
Deus. Não podem agir em seu 
próprio coração, em suas pró-
prias ideias e intenções, mas 
em plena e estreita obediência 
ao mandato do Senhor a eles 
consignado: “ (…) Anunciar a 
Boa Nova aos pobres (…) pro-
clamar (…) a graça do Senhor”.

Dom Manuel Vieira Pin-
to cumpriu este mandato com 
todas as consequências que 
sofreu. Hoje o Senhor o cha-
mou para a sua graça, de-
pois de ter “combatido um 
bom combate”, para a glória 
e dignificação do Senhor do 
Evangelho e da sua Igreja.

(próximo artigo, “Episó-
dios em Nampula da expulsão 
de D. Manuel Vieira Pinto”)
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Análise das dinâmicas da exsurgência em cabo delgado

Moçambique pode aprender da sua própria guerra civil (1976 – 1992) 

A história de Moçambique dos últimos cinquenta anos 
tem sido marcada por ciclos de violência armada de contes-
tação ao Estado, não só colonial, como também póscolonial. 
Com efeito, desde a guerra anticolonial levada a cabo pela 
Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), passando 
pela guerra civil, que opôs a Resistência Nacional Moçambi-
cana (Renamo) ao governo da Frelimo, até às crises político-
-militares pós-eleitorais, a violência armada tem estado pre-
sente no processo da construção do Estado em Moçambique.

No início de Ou-
tubro de 2017, 
começou uma 
outra contesta-
ção violenta ao 

Estado na província de Cabo 
Delgado. Inicialmente assimi-
lado a um banditismo de mera 
perturbação da ordem pública, o 
fenómeno ganhou rapidamente 
proporções alarmantes. Os ata-
ques começaram a multiplicar-
-se. Em Dezembro de 2017, a 
Polícia da República de Moçam-
bique, ao mais alto nível, esteve 
na zona e visitou os distritos de 
Mocímboa da Praia e Palma. No 
comício popular que realizou na 
vila sede de Mocímboa da Praia, 
o Comandante Geral da Polícia 
deu um “ultimato” aos atacantes, 
decretando sete dias para se en-
tregarem às autoridades (O Pais, 
2017). No entanto, os ataques es-
palharam-se para outros distritos 
da zona norte de Cabo Delgado. 
Entre finais de Março e meados 
de Abril de 2020, a violência ar-
mada atingiu níveis nunca vistos 
antes, com o assalto e a ocupa-
ção temporária de quatro vilas 
nos distritos de Mocímboa da 
Praia, Quissanga, Muidumbe e 
Ibo. Que factores estão na ori-
gem do avanço da insurgência 
no terreno? Que tipo de rela-
ção se vai desenvolvendo entre 
os insurgentes e as populações 
locais? Existe algum potencial 
para que a insurgência se alastre 
para o Sul, em direcção à zona 
costeira de Nampula? Como o 
Estado tem vindo a responder 
à insurgência? Estas perguntas 
são uma parte importante do 
programa de pesquisa intitula-
do “Estado, violência e desafios 
de desenvolvimento no Norte 
de Moçambique”, em curso no 
IESE desde Agosto de 2019.

Fazendo uso do material pro-
duzido no âmbito do programa 
de pesquisa acima mencionado, 
este texto analisa as dinâmicas 
da insurgência em Cabo Del-
gado e procura interrogar o que 
Moçambique pode aprender dos 

seus ciclos de violência armada, 
particularmente a guerra civil, 
para fazer face ao actual con-
flito no Norte do país. O texto 
sublinha o argumento, segundo 
o qual, apesar das diferenças en-
tre a guerra civil e a insurgência 
em Cabo Delgado, por exem-
plo no que se refere a actores e 
mensagem, existem aspectos se-
melhantes do ponto de vista das 
dinâmicas do conflito e a estru-
turação da resposta do Estado. 
Essas diferenças e semelhanças 
remetem-nos à reflexão sobre 
eventuais lições que Moçambi-
que pode tirar da experiência da 
sua guerra civil (1976 – 1992), 
na busca de respostas para a in-
surgência em Cabo Delgado.

A insurgência em Cabo Del-
gado: um conflito diferente com 
dinâmicas semelhantes Apesar 
da controvérsia sobre as causas 
e motivações do conflito armado 
que assola Cabo Delgado desde 
inícios de Outubro de 2017, as 
poucas pesquisas que existem 
mostram que o grupo na origem 
do primeiro ataque a Mocímboa 
da Praia está ligado a uma seita 
religiosa, localmente conheci-
da pela designação Al-Shabaab, 
cuja presença em alguns distritos 
de Cabo Delgado se fez sentir, 
sobretudo a partir dos anos 2010, 
particularmente em Balama, 
Chiúre, Montepuez, Macomia 
e Mocímboa da Praia (Morier-
-Genoud, 2019; Habibe, Forqui-
lha & Pereira, 2019). No início, 
um grupo meramente religioso 
que pregava e reivindicava a 
prática de um Islão radical, a ins-
tauração da Sharia e se opunha a 
todo o tipo de colaboração com 
o Estado, os Al-Shabaab passa-
ram a incorporar células milita-
res e endureceram o seu discurso 
a partir de finais de 2015, tendo 
passado para a acção armada em 
2017. Começava assim um novo 
ciclo de violência armada em 
Moçambique, articulada à volta 
de um discurso religioso, ex-
plorando e mobilizando as dife-
rentes tensões existentes a nível 

local, nomeadamente étnicas, 
sociais, políticas e económicas. 
Se por um lado este novo ciclo 
de violência armada, como ve-
remos adiante, possui elementos 
semelhantes aos ciclos passados, 
por outro lado, ele é diferente, 
sobretudo quando compara-
do à guerra civil (1976-1992).

A guerra civil (1976 – 1992) e a 
insurgência em Cabo Delgado: as 

diferenças que contam 

O fim da guerra anticolonial, 
em 1974, não significou neces-
sariamente o fim da violência 
armada em Moçambique. Com 
efeito, tendo alcançado a inde-
pendência num contexto regio-
nal extremamente tenso, caracte-
rizado pela existência de regimes 
minoritários brancos racistas na 
Rodésia e na África do Sul, Mo-
çambique começou a ser vítima 
de uma agressão externa em 
1976, que, mais tarde, se trans-
formou em guerra civil movida 
pela Renamo (Geffray, 1990; 
Cahen, 2002; Cabrita, 2000; 
Hall & Young, 1997; Morier-Ge-
noud, Cahen & Rosario, 2018).

 A guerra civil que devastou 
Moçambique durante dezasseis 
anos é diferente da insurgência 
em curso em Cabo Delgado em 
muitos aspectos. Para o nosso 
propósito neste texto, gostarí-
amos de mencionar, entre ou-
tras, duas grandes diferenças. 
A primeira diferença refere-se 
a actores. Com efeito, diferen-
temente da guerra civil em que 

temos o envolvimento (directo/
indirecto) de actores estatais ex-
ternos, no contexto das dinâmi-
cas da guerra fria e da correlação 
de forças a nível regional, e um 
grupo doméstico sem pretensões 
religiosas; em Cabo Delgado, 
pelo menos no início, não exis-
tem evidências do envolvimento 
de actores estatais externos e o 
grupo doméstico, que corporiza 
a violência armada, com preten-
sões claramente religiosas, pos-
sui origens locais, embora com 
contactos fora de Moçambique 
e a participação de estrangeiros 
radicais que se instalaram local-
mente via alianças de casamen-
tos (Habibe, Forquilha & Perei-
ra, 2019). Nesse sentido, não se 
pode olhar para os Al-Shabaab 
em Cabo Delgado como uma 
mera criação externa, tal como 
o discurso oficial pretendia fa-
zer crer em relação à Renano, 
no contexto da guerra civil. A 
segunda diferença entre a guer-
ra civil e a insurgência em Cabo 
Delgado diz respeito à mensa-
gem dos grupos que movem a 
contestação violenta ao Estado. 
Com efeito, enquanto na guerra 
civil, o grupo doméstico (a Re-
namo) não punha em causa os 
fundamentos do Estado moçam-
bicano (por exemplo, a laicidade 
do Estado), em Cabo Delgado, 
os Al-Shabaab, desde o início, 
embora de uma forma pouco ela-
borada, defendem a necessidade 
da instauração de um Estado com 
fundamentos religiosos, nome-
adamente a Sharia (Morier-Ge-

noud, 2019; Habibe, Forquilha & 
Pereira, 2019). Mas se é verdade 
que a comparação entre a guer-
ra civil e a insurgência em Cabo 
Delgado trazem ao de cima dife-
renças importantes, também não 
é menos verdade que existem se-
melhanças do ponto de vista das 
dinâmicas do desenvolvimento 
da própria violência armada.

A insurgência em Cabo Delgado: 
outro conflito, dinâmicas 

semelhantes 

Desde a eclosão do conflito 
armado a 5 de Outubro de 2017, 
foi-se construindo e consolidan-
do um discurso oficial, segundo o 
qual a insurgência em Cabo Del-
gado “não tem rosto nem men-
sagem”. Muitas vezes repetido, 
quase que mecanicamente, pelos 
meios de comunicação social, 
este discurso fazia tabula rasa da 
“arqueologia”1 e da etnografia 
da insurgência, ou seja, das evi-
dências do terreno. Com efeito, 
além das inúmeras denúncias 
feitas pelos líderes muçulmanos 
locais junto das autoridades go-
vernamentais sobre a existên-
cia de jovens com tendências 
radicais nas mesquitas locais, 
em Janeiro de 2018, circulou o 
primeiro vídeo mostrando seis 
jovens, que, empunhando armas 
de fogo de tipo AK-47, com ros-
tos semi-cobertos e fazendo re-
ferência ao ataque a Mocímboa 
da Praia, apelavam aos moçam-
bicanos a juntarem-se ao grupo 
para lutar contra satanás, que, 

salvador Forquilha e João pereira
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no seu entender, colocava em 
risco os ensinamentos de Allah. 
Em Junho de 2019, começaram 
a surgir as primeiras reivindica-
ções por parte do Estado Islâmi-
co relativamente à autoria dos 
ataques. Embora essas reivindi-
cações não tivessem evidências 
sólidas, elas foram ganhando 
mais consistência e frequência. 

Quando se olha para o de-
senvolvimento da violência 
armada em Cabo Delgado, 
constata-se que algumas das 
dinâmicas, quando compara-
das àquelas ocorridas durante 
a guerra civil, não são comple-
tamente novas. Para o nosso 
propósito neste texto, gostaría-
mos de mencionar, pelo menos, 
dois aspectos, nomeadamente o 
avanço da insurgência e a estru-
turação da resposta do Estado.

 Como explicar o avanço da 
insurgência?

 O que inicialmente foi con-
siderado pelas autoridades mo-
çambicanas como um mero acto 
de banditismo, transformou-se, 
em poucos meses, num conflito 
armado complexo, com morte de 
muitos cidadãos indefesos, des-
truição de infraestruturas públi-
cas, habitações e a consequente 
crise humanitária de populações 
deslocadas. Independentemente 
do debate sobre as causas/ mo-
tivações do conflito, as evidên-
cias do terreno mostram que o 
avanço da insurgência é alimen-
tado pelas múltiplas clivagens, 

nomeadamente étnicas, histó-
ricas, sociais e políticas. A este 
respeito, no seu trabalho sobre 
geografia eleitoral e insurgên-
cia em Cabo Delgado, no âmbi-
to do programa de pesquisa do 
IESE acima mencionado, Brito 
(2020) mostra a ligação entre o 
desenvolvimento da insurgência 
e as clivagens locais. Com base 
na análise da dinâmica do voto 
nos distritos de Cabo Delga-
do, desde as primeiras eleições 
multipartidárias em 1994, Brito 
sublinha que “a insurgência pa-
rece desenvolver-se, em áreas e 
no seio de populações margina-
lizadas pelo Estado, mobilizan-
do sobretudo jovens em ruptu-
ra com o Estado, mas também 
com a sociedade “tradicional”, 
na medida em que adotam uma 
prática fundamentalista do Is-
lão” (Brito, 2020: 6). A literatura 
sobre a guerra civil em Moçam-
bique mostra como a Renamo 
mobilizou as clivagens locais em 
seu favor (Geffray, 1990; Cahen, 
2002; Morier-Genoud, Cahen & 
Rosario, 2018). Referindo-se ao 
conflito em Cabo Delgado, Bri-
to sublinha que “neste aspecto, 
parece estarmos perante o mes-
mo tipo de dinâmica que carac-
terizou a guerra conduzida pela 
Renamo: a chegada de um grupo 
armado, portador de um discur-
so de contestação da ordem es-
tabelecida, age como acelerador 
do descontentamento social e 
radicaliza as clivagens sociopo-
líticas, por vezes históricas, que 
pré-existem localmente” (Brito, 
2020: 6). Isso permitiu aos Al-
-Shabaab encontrar um certo 
apoio por parte de sectores mais 
marginalizados, particularmente 
os jovens, que, em alguns casos, 
venderam o pouco que tinham e 
foram juntar-se ao grupo (Habi-
be, Forquilha & Pereira, 2019). 
Graças a esse apoio, os Al-Sha-

baab conseguiram montar uma 
eficiente rede de suporte logís-
tico e de recolha de informação, 
constituída por jovens repartidos 
em pequenos grupos, inseridos 
nas comunidades, localmente 
conhecidos por “olhos do mato”. 

De acordo com as nossas 
entrevistas, além do suporte 
logístico, esses jovens efectu-
am vigilância e mantêm os in-
surgentes informados sobre as 
movimentações das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) na 
zona, facto que joga um papel 
importante no lançamento das 
operações militares do grupo e 
no seu avanço no terreno. Neste 
sentido, tal como aconteceu com 
a Renamo durante a guerra civil, 
pode-se dizer que os Al-Shabaab 
conseguiram, de alguma forma, 
penetrar no tecido social das 
comunidades locais, facto que 
permite ao grupo uma maior mo-
bilidade no terreno e eficiência 
nas operações militares. O se-
gundo elemento, que nos parece 
relevante mencionar, que nos 
remete às semelhanças com as 
dinâmicas da guerra civil, é a es-
truturação da resposta do Estado.

A resposta do Estado 

À semelhança do que aconte-
ceu na fase inicial da guerra civil, 
as evidências no terreno mos-
tram que o Estado moçambicano 
subestimou a real dimensão da 
ameaça que o fenómeno de Cabo 
Delgado representava. Com 
efeito, a desvalorização pelas 
autoridades governamentais das 
denúncias feitas pelas lideranças 
religiosas muçulmanas locais, 
bem antes do primeiro ataque a 
Mocímboa da Praia (Nhampos-
sa, 2020; Habibe, Forquilha & 
Pereira, 2019; Chichava, 2020), 
o “ultimato” surrealista dado 
pela polícia moçambicana aos 
insurgentes para entregarem as 

armas num prazo de uma sema-
na (O Pais, 2017), a insistência 
sistemática no discurso segundo 
o qual a insurgência em Cabo 
Delgado “não tem rosto nem 
mensagem”, quando a realidade 
no terreno apontava para a exis-
tência de jovens radicalizados 
no grupo dos atacantes, sugerem 
que as autoridades governamen-
tais encaravam os ataques como 
um simples banditismo. Isso, no 
nosso entender, contribuiu para 
que a resposta do Estado fosse 
pouco ajustada às exigências 
da real ameaça do fenómeno 
da radicalização, privilegiando, 
muitas vezes, a tese da conspi-
ração externa, em detrimento de 
factores internos que alimentam 
a insurgência. Aliás, quando o 
Estado moçambicano decidiu, 
publicamente, posicionar-se so-
bre o conflito em Cabo Delgado, 
através do Conselho Nacional 
de Defesa e Segurança (CNDS), 
atribuiu a autoria dos ataques ao 
Estado Islâmico e, por isso mes-
mo, considerou que o país está 
em presença de “uma agressão 
externa” (Notícias, 2020). Neste 
aspecto, a semelhança com o que 
se passou relativamente à guerra 
civil é flagrante, na medida em 
que, durante muito tempo, a Re-
namo foi vista como uma mera 
criação dos regimes racistas 
minoritários brancos da região 
(Rodésia e mais tarde a África 
do Sul) com a única finalidade 
de desestabilizar o Estado mo-
çambicano e, por conseguinte, a 
guerra não era mais do que “uma 
agressão externa”. No entanto, a 
tese da “agressão externa”, em-
bora verdadeira, escondia toda 
uma dinâmica interna marcada 
por clivagens sociais, políticas 
e económicas, que transforma-
ram a “agressão externa” num 
conflito interno de grandes pro-
porções e consequências dra-

máticas. Relativamente a Cabo 
Delgado, seria importante que 
Moçambique aprendesse dessa 
sua experiência da guerra civil.

Se é verdade que, nos últi-
mos tempos, a reivindicação dos 
ataques pelo Estado Islâmico de-
nuncia factores externos no con-
flito, também não é menos ver-
dade que evidências do terreno 
mostram que o desenvolvimento 
da insurgência em Cabo Delgado 
tem-se alimentado consideravel-
mente de factores internos, cris-
talizados em múltiplas clivagens 
locais. Negar isso seria perigoso 
para a própria resposta do Esta-
do relativamente a este conflito. 
Na verdade, seria um erro pensar 
que os Al-Shabaab em Cabo Del-
gado são uma criação do Estado 
Islâmico. Aliás, a arqueologia e 
a etnografia da insurgência em 
Cabo Delgado, acima referidas, 
sugerem que as origens do grupo 
são locais, embora se possa falar 
de elementos estrangeiros no seu 
seio (Morier-Genoud, 2019; Ha-
bibe, Forquilha & Pereira, 2019). 
Quando se olha para a literatura 
sobre os movimentos jihadistas 
violentos em África e a sua re-
lação com o terrorismo global, 
pode-se constatar que o caso 
dos Al-Shabaab de Cabo Delga-
do não constitui uma excepção 
(Hansen, 2018; Oyewole, 2015; 
Forest & Giroux, 2011). Trata-
-se de grupos que resultam das 
dinâmicas locais e, num certo 
momento, procuram uma co-
nexão com o terrorismo global 
prometendo lealdade. Todavia, 
tal como Hansen (2018) subli-
nha, nessa conexão, é preciso 
não perder de vista a relevância 
da dimensão local desses grupos, 
na medida em que as múltiplas 
clivagens locais é que permitem 
que as insurgências se desenvol-
vam. Por conseguinte, é impor-
tante que a resposta do Estado 
moçambicano relativamente ao 
conflito em Cabo Delgado não se 
estruture unicamente em função 
da dimensão externa, nomeada-
mente “a agressão externa” pro-
tagonizada pelo Estado Islâmico. 
É preciso que a resposta do Esta-
do aborde e dê o devido lugar aos 
factores internos da violência ar-
mada, cristalizados nas múltiplas 
tensões étnicas, sociais, políticas 
e económicas que existem a ní-
vel local, para evitar que o con-
flito não só se intensifique, como 
também, eventualmente, se alas-
tre para outras zonas do Nor-
te de Moçambique. (IDeIAS)
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Mesquita quer rotatividade no BAÚ
O ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, 

defende a introdução da rotatividade dos funcionários no 
Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo (BAÚ), 
cujos serviços se encontram paralisados em cumprimento 
das medidas adoptadas no âmbito do estado de emergência, 
declarado no dia 30 de Março e prorrogado a 30 de Abril.

A introdução da 
r o t a t i v i d a d e , 
conforme ex-
plicou Carlos 
Mesquita, vai 

permitir a prestação de ser-
viços mínimos aos cidadãos, 
que se vêem, neste momento, 
impossibilitados de constituir 
empresas enquanto vigorar o 
estado de emergência no país.

“Temos de pensar na perti-
nência da paralisação dos servi-
ços do Balcão de Atendimento 
Único ou relaxar algumas me-
didas porque há cidadãos que 
pretendem constituir empresas, 
até para o fabrico de produtos 
essenciais para o combate à 
Covid-19”, disse o ministro.

Na ocasião, Carlos Mesqui-
ta prometeu levar esta propos-
ta ao Conselho de Ministros 
para apreciação pois “a vida 
não parou e temos que olhar 

para aspectos que têm a ver 
com o desenvolvimento da 
nossa economia, mas respei-
tando as principais medidas 
de combate a esta pandemia”.

Carlos Mesquita fez estes 
pronunciamentos durante a vi-
sita de trabalho que efectuou ao 
Balcão de Atendimento Único 
da Cidade de Maputo, que, na 
sua opinião, desempenha um 
papel importante na melhoria 
do ambiente de negócios, que 
é um dos principais indicado-
res do ranking Doing Business.

Por isso, considerou o mi-
nistro, o BAÚ deve introduzir 
reformas que concorram para 
a redução de tempo na tramita-
ção dos processos para permi-
tir que as licenças e os alvarás 
sejam emitidos em tempo útil.

Para tal, “deve haver um 
compromisso por parte dos 
funcionários e maior coor-

denação e sincronia entre os 
vários sectores que intervêm 
neste processo (Ministério da 
Indústria e Comércio, Minis-
tério da Economia e Finanças, 
Ministério do Trabalho e Se-
gurança Social e Ministério 
da Justiça, Assuntos Consti-
tucionais e Religiosos) para 
que o serviço prestado ao 

cidadão seja célere e fiável.
“Pretendemos chegar a 

uma fase em que o cidadão 
não precise de se deslocar 
ao BAÚ para dar início a um 
processo de licenciamento. 
Através da interoperabilidade, 
isso será feito de forma remo-
ta, através de um telemóvel 
ou computador. E não esta-

mos longe disso. Precisamos 
de fazer algumas reformas no 
sistema actual”, acrescentou.

Importa realçar que, para 
além do BAÚ, Carlos Mes-
quita visitou, igualmente, a 
Direcção da Indústria e Co-
mércio da Cidade de Mapu-
to, onde se inteirou do seu 
funcionamento e desafios.
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DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de 

cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

Distrito de Macossa

Produtores de algodão 
perdem meios de subsistência

Mais de mil produtores de algodão do distrito de Macos-
sa, a norte da província de Manica, deixam de praticar as 
suas actividades por ausência do principal comprador des-
ta cultura de rendimento. O abandono surge depois do Go-
verno rescindir o contrato com a fomentadora de algodão 
daquele distrito denominada “China Africa Cotton”, antes 
da campanha de comercialização agrícola do ano passado.

Por detrás da resci-
são do contrato, es-
tão as reclamações 
dos produtores liga-
das à má qualidade 

de sementes, que tinha fraco 
poder germinativo, baixo ren-
dimento e a assistência técnica 
deficitária por parte da fomen-
tadora China Africa Cotton em 
Macossa, distrito que é o maior 
produtor de algodão e gergelim 
na província central de Manica.

A cada época, o distrito de 
Macossa consegue produzir 
mais de 1000 toneladas da cul-
tura de algodão numa área total 
de 1049 hectares, na qual os 
agricultores conseguem semear 
em 997 hectares, como afirma 
o director distrital das activida-
des económicas daquele distri-
to, Dionísio Júlio Rapeque, em 
entrevista concedida ao Zam-
beze, na cidade de Chimoio.

Dionísio Júlio Rapeque fa-
lou a nossa reportagem que o 
Governo distrital de Macossa 
mobiliza agricultores a optarem 
por produção de outras culturas 
de rendimentos, como é o caso 
de Gergelim, milho e mel como 
forma de colmatar a situação, 
pois estes já mostravam o des-
contentamento, uma vez que 
encaravam a produção da cul-

tura de algodão como a maior 
fonte de renda das suas famílias 
daquele ponto da província. 

“Os produtores geralmen-
te semeavam e simplesmente 
muitas vezes não germinava, 
as qualidades vegetativas não 
eram boas para o desenvolvi-
mento em si, outra questão é a 
assistência técnica, sendo uma 
empresa fomentadora tem sua 
equipa de extensão privada que 
assistem ao nível do produtor, 
nalgum momento não eram 
técnicos qualificados, as vezes 
eram promotores que assistiam 
enquanto a cultura em si precisa 
de técnicos qualificados em ter-
mos de instrução, sejam técni-
cos médios ou superiores para 
atender essa rede que era fraca, 
então são essas reclamações que 
recebíamos desses produtores”, 
frisou Dionísio Júlio Rapeque. 

A fonte revelou que o dis-
trito de Macossa conta actual-
mente com 7 mil agricultores 
que se dedicam no cultivo de 
várias culturas numa área de 
34 mil hectares, outrossim, 
nem todos produtores de algo-
dão abandonaram a lavra desta 
cultura, pois neste momento 
permaneceram 400 agricultores 
que prevêem este ano colher 
773.6 toneladas para comer-

cializar em outros pontos da 
província de Manica e exportar 
para outros pontos do mundo. 

Em termos de receitas o 
serviço das actividades econó-
micas do distrito de Macossa 
arrecadou nos primeiros três 
meses do presente anos, mais 
de 150 mil meticais contra 33 
mil meticais do igual período 
do ano passado, a cifra cor-

responde a 50% da meta pre-
vista para o ano inteiro que é 
de 300 mil meticais em vários 
sectores da áreaeconómica. 

Constam no rol das princi-
pais fontes de receitas do dis-
trito nortenho de Macossa, as 
áreas de serviços de pecuária, 
floresta, estabelecimentos co-
merciais, indústriais e peque-
nos empreendimentos como é o 
caso da carpintaria, serralharia, 
corte e costura, restauração e 
empresas de hotelaria e turis-
mo existentes naquele distrito. 

Dionísio Júlio Rapeque dis-
se que, actualmente, Macossa 
conta com 167 agentes econó-
micos licenciados, porém com a 
propagação da Covid-19 no país 
nota-se um abrandamento de 
licenciamento das actividades 
económicas por parte dos peque-
nos actores comerciais que mos-
travam um rápido crescimento 
em seus negócios, mas estes, 
olham o ambiente empreende-
dor cada vez mais desafiador. 

“Ao nível dos serviços dis-

tritais das actividades econó-
micas em Macossa, vimos nos 
primeiros meses alguma osci-
lação de preços, sobretudo em 
produtos de primeira necessida-
de, estamos a falar sobretudo o 
arroz que custava 1100mt, aca-
bou chegando 1600 a 1700mt, 
óleo que era vendido 5 litros 
que estava 350 a 400mt, aca-
bou chegando 700mt, mas foi 
uma questão de especulação 
de preços por parte dos agen-
tes económicos e com as nos-
sas actividades de fiscalização 
fomos no terreno, tentamos 
sensibilizar e os resilientes aca-
bamos tomar algumas medidas 
administrativas”, acrescentou.

No presente ano, o distrito 
de Macossa na província central 
moçambicana de Manica prevê 
uma colheita de 73 mil tonela-
das de culturas diversas, contra 
69 mil toneladas registados no 
ano transacto em culturas de mi-
lho, feijão, gergelim, algodão, 
mapira, hortícolas entre outras.

Kelly Mwenda
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Construção de campo único entre Maxaquene e Desportivo Maputo 

Grupo Afrin está disponível a 
entrar no projecto 

Premier League pode regressar 
com jogos de duração reduzida

Clube búlgaro acusa Benfica 
de tentar roubar jovem jogador

Construção de 
campo único 
entre Maxa-
quene e Des-
portivo Maputo 

Grupo Afrin está dispo-
nível a entrar no projecto 

O projecto de construção 
de um campo conjunto entre o 
Clube Desportos da Maxaque-
ne e o Grupo Desportivo Ma-
puto começa a ganhar corpo.  
Após a visita as duas colecti-
vidades, o Secretário de Estado 
do Desporto, Gilberto Mendes, 
reuniu-se com as direcções das 
duas colectividade para aferir 
da disponibilidade das mesmas 
em abraçar a iniciativa e com 
o Grupo Afrin que mostrou 
disponibilidade para avançar. 

Tanto o Maxaquene como 
o Desportivo Maputo mostra-
ram interesse em participar na 

iniciativa que dependerá da 
intervenção de investidores, 
nomeadamente o Grupo Afrin, 
que tem um pendente por re-
solver em relação ao campo 
dos “tricolores” e o Premier 
Grupo Mica, actual proprietá-
rio do antigo campo dos “alvi-
-negros”, o Paulino Santos Gil.

Ainda na semana passa-
da, o Secretário de Estado 
reuniu-se com o Grupo Afrin 
que se mostrou interessado 
em tomar parte do projecto. 

Esta semana, caberá a vez 
de Gilberto Mendes manter en-
contro com os responsáveis do 
Premier Grupo Mica para aferir 
do seu interesse em investir nes-
te projecto que pode culminar 
com a construção de um campo 
de futebol e várias infra-estru-
turas para ser usado pelo ramo 
imobiliário. (LANCEMZ).

A redução do 
tempo de jogo 
é uma das pro-
postas que está 
a ser avaliada 

para o regresso da Premier 
League, suspensa a 13 de 
Março, devido à covid-19, 
revelou, esta terça-feira, o 
presidente da Associação 
de Futebolistas Profissio-
nais de Inglaterra (PFA).

«Não sabemos o futuro, 
mas sabemos as propostas e 
ideias que foram apresenta-
das. Existe a possibilidade 
de haver mais substituições, 
de os jogos terem menos de 
45 minutos em cada parte e 
também se fala em realizar os 
jogos em campos neutros», 
disse Gordon Taylor, à BBC.

Na próxima sexta-feira, os 
clubes do escalão principal de 
Inglaterra voltam a reunir-se, 
numa altura em que os orga-
nizadores da Premier League 
estão em conversas com espe-
cialistas médicos e com o Go-
verno britânico para tentar que 
a competição regresse em Ju-
nho, para disputar os 92 jogos 
que faltam na edição 2019/20.

«É um processo comple-

xo e teremos que esperar para 
ver se é viável. Uma coisa é 
certa, se não tentarmos, então 
nunca será viável de certeza. 
Há muito a discutir, mas a 
questão principal é se a tem-
porada pode terminar de for-
ma completamente segura», 
afirmou o antigo futebolista, 
agora com 75 anos, que li-
dera o sindicato dos jogado-
res profissionais desde 1981.

A Premier League foi 
interrompida no início de 
Março, devido à pandemia 
da covid-19, com o Liver-
pool a liderar e com cami-
nho aberto para voltar a ser 
campeão, 30 anos depois, 
já que tem uma vantagem 
de 25 pontos sobre o Man-
chester City, clube no qual 
jogam os portugueses Ber-
nardo Silva e João Cancelo.

De acordo com os últimos 
dados da covid-19, ainda de 
segunda-feira, o Reino Unido 
apresenta o quarto maior nú-
mero de infectados no mundo, 
com 190.584 casos. Registou 
ainda 28.734 mortos, números 
nos quais aparece apenas atrás 
de Estados Unidos e Itália.

De acordo com 
o presidente 
do Septemvri, 
da Bulgária, 
o Benfica está 

interessado numa das maio-
res promessas do futebol da-
quele país: Kaloyan Kostov.

«Não são só clubes como 
Benfica e a Juventus que es-
tão interessados em Kostov. 
Ele tem excelentes qualidades 
e não é por acaso que joga em 
escalões acima da sua idade. 
Estar interessado é uma coisa e 
haver propostas oficiais é outra. 
Há propostas oficiais da Juven-

tus e do Inter, nem vale a pena 
falar sobre esses clubes, porque 
são dos mais fortes do mun-
do. Infelizmente, quando algo 
é muito bom, surge sempre 
alguém a tentar a arruinar, se 
entendem o que estou a dizer», 
referiu Rumen Chandarov, 
em entrevista ao site Sportal.

O dirigente acusa o Ben-
fica de tentar passar por cima 
do Septemvri e de tentar «rou-
bar» o jogador de 16 anos.

«Temos sido confrontados 
com acções de um clube eu-
ropeu e de um intermediário, 
chamado Georgi Zahariev que 

tentam passar por cima do clu-
be e beneficiar de um roubo, 
porque é disso mesmo que se 
trata. Não há qualquer mani-
festação de interesse oficial por 
parte desse clube. Estou a falar 
do Benfica. Temos informações 
claras sobre conversas com o 
jogador, com os seus pais e com 
o agente, com quem já solicitei 
uma reunião para esclarecer a 
situação. Visitaram duas vezes 
a academia do clube em Portu-
gal antes de o jogador cumprir 
16 anos. Temos uma boa rela-
ção com Kaloyan e com a sua 
família, estamos em contacto. 
Oferecemos-lhe boas condi-
ções de desenvolvimento e um 
contrato profissional, acusou.

Perante este cenário, Chan-
darov pede a intervenção da 
Federação búlgara de Futebol. 
«A verdade é que a Federação 
tem de intervir para travar es-
tes vícios! Os clubes búlgaros 
têm de ser protegidos e regras 
rigorosas têm de ser impos-
tas. Queremos um futebol de 
alto nível e permitimos que 
eles continuem a colher frutos 
do nosso trabalho», concluiu.
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Impacto da Covid-19 no país

Turismo pode perder 4.6 mil milhões 
de meticais só no primeiro semestre 

O sector do turismo moçambicano pode perder cerca de 
4.6 mil milhões de meticais só no primeiro semestre do pre-
sente ano face ao impacto da pandemia da Covid-19 no país. 

Segundo um estu-
do publicado re-
centemente pela 
C o n f e d e r a ç ã o 
das Associações 

Económicas (CTA), uma das 
principais implicações do Co-
ronavírus é a restrição de mo-
vimentação de pessoas de um 
país para outro e esta restrição 
deve-se, essencialmente, ao re-
ceio de contaminação e cons-
titui um método de prevenção 
recomendado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). 

A restrição de movimen-
tação de pessoas que inicial-
mente aplicou-se apenas aos 
cidadãos chineses, expandiu-se 
para todos os países, a medi-
da que foi incrementado o ní-
vel de propagação até o pon-
to da OMS declarar o estado 
de epidemia sanitária global. 

Assim sendo, a CTA enten-
de que a semelhança do que 
sucede pelo mundo, o sector 
do turismo será o mais afec-

tado por esta epidemia, sendo 
o seu impacto mais dramático 
para os países como a Espa-
nha, as Maurícias e Tailân-
dia cujas economias assen-
tam na actividade turística. 

“No caso de Moçambique, 
o sector do Turismo já sente 
os efeitos, sendo que conforme 
(...) o volume de reservas tem 
demonstrado uma tendência 
de redução desde o início do 
ano”, explica o estudo da CTA. 

Ademais, de acordo com a 
nossa fonte, os dados de grande 
parte dos operadores do sector 
do Turismo sugerem que no 
mês de Janeiro tiveram perdas 
de cerca de 35%, 45% em Fe-
vereiro e 65% em Março face 
a iguais períodos de 2019. 

Diz ainda a CTA que em 
média, ao longo do primeiro 
trimestre, o sector do Turismo 
teve perdas estimadas em 48% 
face ao primeiro trimestre de 
2019, e se o cenário se deterio-
rar ainda no decurso do I Se-

mestre, conforme sugere a evo-
lução de reservas das instâncias 
turísticas canceladas, o volume 
de perdas poderá duplicar, uma 
vez que a maior parte das instân-
cias turísticas iriam suspender 
ou encerar as suas actividades. 

“Portanto, considerando 
que esta situação se observe, 
num cenário optimista, o de-
sempenho do sector do turismo 
poderá cair em cerca de 80% 
no primeiro semestre de 2020, 
o que se traduz numa perda de 

aproximadamente MZN 3.4 
Mil Milhões”, lê-se no estudo. 

Contudo, a mesma CTA 
equaciona que as informa-
ções do sector empresarial 
sugerem que, num cenário 
pessimista, este sector pode-
rá cair em cerca de 95% no 
primeiro semestre de 2020, 
que se traduz numa perda de 
negócio no sector estimada 
em MZN 4,6 Mil Milhões. 

Assim, de acordo com a 
CTA, considerando que, em 

2020, o sector do turismo 
poderia crescer em 7% (pro-
jecção tendo em conta o cres-
cimento médio dos últimos 
5 anos), significativamente 
superior ao crescimento veri-
ficado em 2019 de 2.1%, por 
conta dos efeitos do Corona-
vírus, este sector poderá apre-
sentar um crescimento negati-
vo compreendido entre 22% e 
32%, que significa uma queda 
em cerca de 29 e 39 pontos 
percentuais respectivamente. 

Covid-19 limita produção da Vale no 1º trimestre de 2020

No primeiro trimestre de 2020, a produção nos negócios 
da Vale sofreu um impacto limitado devido à pandemia da Co-
vid-19. Segundo o relatório de produção divulgada por aque-
la mineradora brasileira que actua no nosso país, os impac-
tos directos foram sentidos nos negócios de Minério de Ferro, 
Metais Básicos e de Carvão, este último em Moçambique.

Segundo as contas da em-
presa, a produção de carvão 
de 2,0 Mt no 1T20 foi 4,6% 

superior à do 4T19, com a pro-
dução de Março a atingir 918 
kt devido ao melhor desem-

penho mina-usina, apesar dos 
efeitos climáticos no primeiro 
trimestre. Com base na pro-
dução do 1T20, a projecção 
anual fica em torno de 8 Mt, 
sem considerar os impactos 
da Covid-19 que ainda não se 
pode prever devido às incerte-
zas e o plano de produção con-
tinua condicionado à atribui-
ção de licenças na secção 2b.

O comunicado da empre-
sa, recebido na nossa redac-
ção indica que, não é possível 
manter o ritmo de produção 
em Abril, uma vez que a mina 
e o porto atingiram os limi-
tes das suas capacidades de 
armazenamento devido à 
menor demanda por carvão. 

“Devido às incertezas 
decorrentes da pandemia do 
novo coronavírus, que incluem 
a já anunciada postergação da 
reforma da planta de processa-
mento em Moçambique (sem 

nova data de início), a Vale re-
tira o guidance para a produção 
de carvão em 2020 e não pode 
prover novo guidance no mo-
mento”, refere a mineradora.

Entretanto, a empresa diz 
estar a avaliar continuamente o 
impacto da pandemia nos seus 
negócios e divulgará imediata-
mente qualquer impacto ma-
terial adicional nas suas ope-
rações, cadeia de suprimentos 
ou demanda de clientes. 

“A Vale continua com-
prometida em retomar e es-
tabilizar a produção sob as 
mais elevadas condições de 
segurança, implementando 
acções para garantir a conti-
nuidade dos negócios e cola-
borando proactivamente com 
a sociedade durante a pan-
demia da Covid-19”, refere.

Acrescenta que para salva-
guardar os seus trabalhadores, 
negócios e comunidades pró-

ximas às suas operações, vai 
reforçou ainda mais as medi-
das de segurança da empresa.

“ Desde a segunda quin-
zena de Março, a Vale imple-
mentou um conjunto de acções 
que incluem: regime de home 
office para a grande maioria 
dos seus trabalhadores e de 
terceiros com funções admi-
nistrativas; comunicação para 
toda a empresa sobre o plano 
de resposta e os procedimen-
tos de prevenção; redução do 
número de pessoas na mina e 
nos autocarros para permitir 
um distanciamento seguro; 
suspensão de todas as obras 
civis não essenciais na mina; 
medição da temperatura cor-
poral nas entradas da mina; 
implementação de checklists 
diárias e monitoria contínua de 
possíveis sintomas para toda a 
força de trabalho”, pode-se ler 
no comunicado da empresa.
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Para desenvolvimento económico local

INCM, Ologa e Gapi implementam 
tecnologias de comunicação

O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique 
(INCM), a Gapi e a Ologa-Sistemas Informáticos estão a desen-
volver um projecto de inclusão digital que tem como objectivo 
prover serviços de Internet de banda larga nas zonas rurais, 
promovendo iniciativas de emprego e auto-emprego sobretudo 
para jovens e mulheres, através de plataformas electrónicas.

Mulweli Re-
belo, Direc-
tor Geral da 
Ologa, que 
é o parceiro 

técnico e implementador, ex-
plicou que “estamos a finalizar 
a montagem da infra-estrutura, 
mas já há distritos a usarem os 
serviços e o objectivo é desen-

volver plataformas electrónicas 
para acesso a conteúdos, for-
mações online, entre outros”.

O projecto de conectividade 
rural é financiado pelo Fundo 
do Serviço de Acesso Univer-
sal (FSAU), património autó-
nomo do Instituto Nacional das 
Comunicações de Moçambique 
(INCM) e está a ser implemen-

tado nos distritos da Manhiça 
(Província de Maputo), Ma-
cia e Chókwè (Província de 
Gaza), Massinga (Província 
de Inhambane), Dondo e Go-
rongosa (Província de Sofala), 

Nicoadala (Província da Zam-
bézia), Ribáuè e Monapo (Pro-
víncia de Nampula), e Man-
dimba (Província do Niassa).

A Gapi, entanto que Insti-
tuição Financeira de Desenvol-
vimento, focada em projectos 
que  “estimulem o potencial 
empreendedor de jovens e de 
mulheres e que promovam a in-
clusão económica e financeira” 
propõe-se contribuir para que 
os mercados e bazares periur-
banos sejam centros de negó-
cio melhor organizados quer 
proporcionando aos vendedo-
res e compradores mais infor-
mação quer sobre saúde, quer 
sobre os produtos disponíveis.

António Souto, Conselhei-
ro principal do Grupo Gapi 
considera que “para um cres-
cimento económico mais in-
clusivo é necessário investir 
inteligentemente nos mercados 
periurbanos e rurais, pois eles 
são unidades económicas com 
potencial impacto no desen-
volvimento económico local”.

“Através da internet e plata-
formas digitais locais com apli-
cativos e conteúdos relevantes 

para a vida e negócios que se 
praticam nesses mercados é 
possível apoiar a conversão de 
operadores informais em em-
presários formais e conferir 
mais higiene, dignidade e sus-
tentabilidade a esses espaços 
das economias locais. Temos 
de estar melhor preparados 
para pandemias como as que 
actualmente enfrentamos.”- 
acrescentou António Souto.

A Gapi, em colaboração 
com uma empresa dinamarque-
sa, a Bluetown, está a imple-
mentar no distrito de Ribáuè um 
projecto piloto designado MIN 
(Mulheres Informadas). Este 
projecto resulta de uma iniciati-
va mundial designada Women-
Connect Challenge lançada 
pela USAID. No MIN o foco é 
a inclusão digital e tecnológica 
da mulher rural em Moçambi-
que, tendo para tal sido criadas 
soluções que visam mudar sig-
nificativamente a forma como 
as mulheres e meninas acessam 
a tecnologia, para gerar resul-
tados positivos para a saúde, 
a educação e meios de subsis-
tência para elas e suas famílias.
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Sussundenga intensifica medidas 
de prevenção da Covid-19

TOTAL apoia luta contra Covid-19 

O Governo distrital de Sussundenga, província central mo-
çambicana de Manica, intensifica as medidas de prevenção do 
novo Coronavírus de modo a evitar a sua propagação naquele 
ponto do país, com a interdição de entrada e saída de pesso-
as na fronteira de Rotanda, posto administrativo do mesmo 
nome, montando igualmente postos de pulverização de viatu-
ras com água clorada na localidade de Bunga em Dombe e na 
vila sede distrital. 

Em entrevista a nos-
sa reportagem, a 
administradora do 
distrito de Sus-
sundenga, Rosa 

Bia Luís, disse que o Governo 
distribuiu 350 baldes acoplados 
com torneiras nas instituições 
públicas e privadas, apontando 
para a unidade sanitária, posto 
fronteiriço de Rotanda, Merca-
dos, residências e outros locais 
de maior aglomeração popula-
cional. 

Rosa Bia Luís afirmou 
ainda que o Governo daquele 
distrito tem feito um trabalho 
constante de monitoria a em-
presas do sector privado locais 
com vista a fiscalizar a obser-
vância das medidas restritivas a 
propagação da nova pandemia 
da Covid-19 em que o país já 
conta com cerca de 81 casos, 
porém a província de Manica 
ainda continua livre da doença. 

A nossa fonte acrescenta 
que a polícia daquele distri-
to se encontra em prontidão 

para intervir em caso de cida-
dãos resistentes em obedecer 
o estado de emergência em 
vigor no país, tendo mostrado 
uma insatisfação por o lado 
de alguns professores que 
têm estado a consumir bebi-
das alcoólicas tradicionais nos 
bairros ao invés de respei-
tar o período de quarentena.

“É lamentável. Visto que 
o docente é espelho da nação 
seria o próprio docente que 
podia sensibilizar a população, 
sensibilizar pais e encarregados 
de educação, sensibilizar o seu 
aluno para manter em casa, mas 
de facto verifica-se alguns pro-
fessores que são dependentes 
de álcool que não conseguem 
passar o dia sem beber, então ao 
invés de estar em casa, até pro-
curam onde há bebidas caseiras 
“nipa”, vão lá sentar na comuni-
dade, por isso repudiamos este 
tipo de acto que não dignifica 
um professor”, acrescentou.

No distrito de Sussun-
denga nenhum trabalhador 

foi despedido desde a eclo-
são da Covid-19 em Moçam-
bique, visto maior parte das 
empresas do sector privado 
dedicam-se a agro-pecuária, 
nesse caso, funcionam em 
sistemas de rotatividade das 
funções, obedecendo assim o 
estado de emergência vigen-
te até o final do presente mês. 

No quadro da prorroga-

ção do estado de emergên-
cia no país, a presidente do 
concelho municipal da vila 
de Sussundenga, Lídia Nicu-
adala, enaltece a decisão do 
presidente da República, Fili-
pe Jacinto Nyusi, defendendo 
o facto do aumento de casos, 
pois esta medida visa manter 
o ambiente saudável no país. 

O conselho municipal da 

vila de Sussundenga tem levado 
a cabo uma campanha de sensi-
bilização da população na ob-
servância das medidas restriti-
vas a propagação da Covid-19, 
como o uso das máscaras e 
lavagem frequente das mãos 
nos terminais de transportes 
semi-colectivos, moto-taxistas, 
nos mercados onde a aglome-
ração de pessoas é eminente. 

O Projecto Mo-
zambique LNG, 
liderado pela 
Total, em co-
ordenação com 

o Ministério da Saúde, está a 
apoiar a resposta nacional con-
tra a covid-19. O apoio consiste 
na reabilitação de uma enfer-
maria de cinquenta (50) camas 
do Hospital Provincial de Pem-
ba destinada ao isolamento de 
doentes da Covid-19, no for-
necimento de uma (1) tenda a 
ser usada como enfermaria de 
isolamento para pacientes com 
Covid-19 no Hospital Distri-
tal de Palma, e na instalação 
de um (1) novo laboratório de 
PCR - contentor de 45 metros 
quadrados com cinco divisões, 
apetrechado de equipamentos 
laboratoriais completos e de 
escritório para testagem da Co-

vid-19, em Pemba.
 A Total e os seus parceiros 

no projecto Mozambique LNG 
vão ainda disponibilizar cin-
co (5) ventiladores e dez (10) 
termómetros infra-vermelhos 
para hospitais em Cabo Del-
gado, e diverso equipamento 
de protecção individual para 
hospitais em Pemba e Palma, 
incluindo uma primeira entrega 
de cinquenta mil (50.000) más-
caras para uso hospitalar em 
diversas unidades sanitárias.

 Fazem ainda parte do 
apoio, doze mil (12.000) kits 
de colheita de amostras para 
testagem da Covid-19 desti-
nados ao Instituto Nacional 
de Saúde, bem como reagen-
tes e consumíveis para refor-
ço da capacidade de testa-
gem do mesmo laboratório. 

A Total, através da sua uni-

dade de negócios de comercia-
lização de derivados de petró-
leo, presente em Moçambique 
há cerca de trinta anos, vai 
ainda providenciar combustí-
vel a ambulâncias públicas em 
todo o território nacional du-
rante a pandemia da Covid-19. 

Entretanto, e na sequência 
das intempéries ocorridas em 
Dezembro passado na província 
de Cabo Delgado cujos efeitos 
continuam a condicionar a circu-
lação de pessoas e bens, a Total 
e os seus parceiros no projecto 
Mozambique LNG vão continu-
ar a apoiar o programa de ajuda 
humanitária em curso, designa-
damente através da cedência de 
uma embarcação para transportar, 
de Pemba à Mocímboa da Praia, 
materiais para a reconstrução 
das pontes danificadas pelas in-
tempéries, suprimentos de com-

bustível, geradores, alimentos e 
outras mercadorias essenciais. 

O Director Geral da Total em 
Moçambique e Vice-Presidente 
do projecto Mozambique LNG 
no país, Ronan Bescond, afir-
mou: “Começámos já a receber 
algum deste material que tinha 
sido encomendado há algum 
tempo e nas próximos semanas 
vamos receber o restante que 
vamos fazer chegar ao destino. 
Perante esta pandemia mun-
dial que também afecta Mo-
çambique e a nossa empresa 
no país, temos de fazer jus aos 
nossos valores de solidarieda-
de e ao dever de contribuir 2 
para a resposta nacional contra 
a mesma. A saúde e bem-estar 
dos nossos colaboradores e das 
comunidades onde estamos in-
seridos são um imperativo.” 

Bescond afirmou ainda: “em 

estreita coordenação com as 
autoridades de saúde, a quem 
endereçamos os nossos agra-
decimentos pelo apoio recebi-
do, continuamos a trabalhar na 
implementação do nosso plano 
de gestão do COVID-19, que 
inclui um programa rigoroso de 
testes, quarentena e desinfec-
ção. Esta abordagem é a melhor 
forma de tornar o local do pro-
jecto em Afungi livre do vírus e 
garantir que estamos bem posi-
cionados para voltar ao trabalho 
quando os efeitos da pandemia 
global começarem a diminuir”. 
“Queremos continuar a cons-
truir um projecto de GNL de 
sucesso em Moçambique, que 
traga benefícios para todos os 
intervenientes, contribuindo, 
assim, para o desenvolvimen-
to sustentável de Moçambi-
que”, acrescentou Bescond.
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Maputo e Matola

Plano falhado da FEMATRO 
instala aglomerações nas paragens  

A redução do número de passageiros nos transportes públi-
cos e de semi-colectivos de passageiros é defendida como medida 
fundamental na redução dos riscos de contágio da doença cau-
sada pelo novo coronavírus (Covid-19). No entanto, este cenário 
veio a agravar o crónico problema do sistema de transporte ur-
bano que há muito se revela deficitário, uma vez que o estado de 
emergência em curso não foi acompanhado de plano de gestão 
do transporte pela Federação Moçambicana das Associações dos 
Transportadores Rodoviários (FEMATRO).

Apesar de a FEMA-
TRO reconhecer 
o défice do siste-
ma do transporte 
público de passa-

geiros, no período antes do es-
tado de emergência, diz não ter 
um plano específico de gestão e/
ou de evacuação de passageiros 
sobretudo nas horas de maior cir-
culação de cidadãos. 

A capacidade limitada do 
transporte leva a que os cidadãos 
optem pelas ligações, o que im-
plica que, por vezes, o cidadão 
mais carenciado gaste até o que 
não tem, agravando-se a situação 

com o actual cenário em que os 
transportadores devem levar pas-
sageiros apenas para preencher 
os lugares da lotação normal do 
veículo, sem viajantes de pé.

Na sequência deste quadro, os 
terminais do transporte de passa-
geiros e as principais paragens de 
referência continuam a concen-
trar aglomerado de cidadãos que 
procuram pelo transporte públi-
co, o que doutra forma também 
revela o não acatamento da limi-
tação de circulação, que deve ser 
em caso de extrema necessidade.

De acordo com Castigo Nha-
mane, presidente da FEMATRO, 
falando ao ZAMBEZE, os ope-

radores estão liberados a operar 
no intervalo das cinco as vinte 
horas. Trata-se de um espaço 
de tempo que, apesar da fede-
ração considerar ser imperioso 
cumprir, não é suficiente para 
evacuar os passageiros para os 
vários pontos onde desenvol-
vem suas actividades rotineiras.

Verifica-se que os únicos 
passageiros que levam algu-
ma vantagem sejam os que se 
encontram nos terminais dos 
transportes, sendo largados a 
sua sorte os que perfilam entre 
as paragens. Mais ainda, Nha-
mane indica que se reduziu o 
número de meios de transportes 

aos fins-de-semana, como forma 
de aliviar os custos operacio-
nais, uma vez os transportado-
res não fazem lotação máxima.

“Isto é uma realidade, mas 
se deve ao cumprimento das 
medidas de prevenção, no que 
refere a lotação que deve ser 
observada pelos meios, daí 
que continuamos a verificar 
muitas pessoas nas paragens”.

Os autocarros que levavam 
90 a 110 passageiros com a re-
dução da lotação transportam 
apenas 50 passageiros, ou seja, 
reduziu para metade da sua ca-
pacidade, sendo que, por dia, 
em dias normais, os operadores 

transportavam cerca de 300/350 
mil passageiros por dia, tendo re-
duzido para 50 mil passageiros.

Os operadores queixam-se 
de acumular prejuízos com esta 
redução de lotação, o que levou o 
Governo a prover alguns incenti-
vos para além da suspensão do pa-
gamento da letra dos autocarros.

Nhamane indica que a falta 
de coordenação de actores do 
sector dificulta a definição de pla-
nos de gestão de passageiros nas 
principais paragens, uma vez que 
os fiscais, bem como a Polícia de 
Trânsito não raras vezes confun-
dem com encurtamento de rotas. 

“Para nós é fazível e prático, 
porque, se por exemplo na fa-
mosa “Guerra Popular”, temos 
um número reduzido de pessoas 
no autocarro que vão a Baixa, e 
chegam ali poderiam passar para 
outro transporte, enquanto ou-
tro vira para carregar, mas isso 
seria considerado encurtamento 
de rota, como temos assistido al-
gumas vezes casos de apreensão 
de cartas de condução quando 
isso acontece”, referiu Nhamane.

Defende ex-funcionário da MEDIMOC

Moçambique tem manancial de 
ervas para aumentar imunidade

Moçambique tem um enorme manancial de plantas que po-
dem ser usadas para aumentar a imunidade dos indivíduos e re-
duzir o número de infecções da Covid-19. 

São ideias do antigo 
funcionário da ME-
DIMOC, afecto ao 
departamento de er-
vas, Mário Sidónio, 

que afirma que, há bem pouco 
tempo, o país esteve em posição 
privilegiada na exportação de 
ervas e sugere a busca de alter-
nativas tal como sucedeu com o 
vizinho Madagáscar. 

A Covid-19 demonstrou ser 
uma pandemia muito séria a 
olhar pelo número de óbitos que, 
diariamente, vêm sendo divul-
gadas pela OMS. Segundo Má-
rio Sidónio, esses números são 
demasiados assustadores, que é 
preciso uma tomada de atitude 
por parte dos países africanos, 

em particular Moçambique para 
inverter o cenário de mortes. A 
não haver um trabalho profun-
do, diz, poderá assistir-se uma 
situação similar a dos países 
ocidentais. Até esta terça-feira, 
o país contava com um total de 
81 casos positivos da covid-19. 

Mário Sidónio explicou que a 
exportação de ervas para o exte-
rior foi interrompida, o que signi-
fica que não há problema de ma-
téria-prima. Por exemplo, a fonte 
lembrou que maior parte da popu-
lação moçambicana residente em 
zonas rurais depende da medici-
na tradicional para o tratamento 
de várias doenças, prática consi-
derada mito nas zonas urbanas. 

“É preciso que haja atitu-

de e avançamos pela linha de 
prevenção”, refere Sidónio, ar-
gumentando que está a levar a 
cabo uma investigação de certas 
plantas para a produção de me-
dicamentos que, a serem combi-
nados, poderão aumentar a imu-
nidade dos seres humanos. Mas 
esclarece a fonte que o medica-
mento a ser produzido nada tem 
a ver com a cura da covid-19. É 
um medicamento que por muito 
tempo tem sido usado para resol-
ver questões de saúde dos indiví-
duos e aumentar a imunidade. E 
quais são as ditas plantas? Mário 
Sidónio aponta para a planta cujo 
nome científico é termináliaciroca 
conhecido tradicionalmente por 
“Konola“ o outro é Anarcadium 
“caju“ e a planta quebra-pedras 
muito encontrada nas ervanárias. 

Para sustentar mais a sua ideia 
a fonte cita o exemplo da epilep-

sia que a medicina moderna ainda 
não descobriu uma cura, o que 
na medicina tradicional é possí-
vel obter uma solução da doença.

“Se houvesse valorização da 
medicina verde, haveria de se iso-
lar os princípios activos para saber 
o que está a dar cura da epilepsia“ 
exemplificou a fonte, acrescen-
tando que a medicina verde é uma 
alternativa a não descartar dado 
que tem menos aditivos quími-
cos, diferente da convencional. 

Salienta a fonte que as ques-
tões de natureza política têm es-
tado por detrás dessa repulsa a 
medicina verde e sugere mudan-
ça do paradigma, embora com-
preenda que a medicina verde é 
demasiado cara pois carece dos 
investimentos para estudos cientí-
ficos o que leva com que os ges-
tores não levem em consideração.

Se porventura houver um 

boom dos casos da covid-19, natu-
ralmente as zonas rurais não serão 
sacudidas de forma demasiada.

Relativamente a dosagem, 
Mário Sidónio refere que o pro-
blema dos medicamentos tra-
dicionais é o desconhecimento 
na administração da dosagem. 
Grandes pessoas não usam doses 
certas porque não há estudo cien-
tífico. “Com a dosagem certa te-
remos uma medicina a baixo cus-
to”, sublinhou que a saúde é um 
grande peso para a balança co-
mercial e usando produtos inter-
nos íamos precisar das essências.

A reposição é um grande pro-
blema no nosso país. Se olhar-
mos para a questão do abate das 
árvores para produção da madei-
ra não tem havido o plantio de 
árvores. É o mesmo que aconte-
ce. Precisamos de ter reposição.

Elton da Graça
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“Esta doença é como um tubarão. É uma máquina 
devoradora”, aos 73 anos, Cher diz que teve sorte

Cher falou 
sobre a pan-
demia da 
Covid-19, 
defendendo 

que “esta doença é como 
um tubarão. É uma má-
quina devoradora”. Em 
entrevista à Billboard, a 
cantora de 73 anos disse 
também que “já sabia que 
isto estava a caminho”.

“Sabia mais do que a 
maioria dos americanos, 
porque tenho amigos em 
Itália que estavam a dar 
concertos lá quando o 
surto explodiu e toda a 
gente teve de sair”, con-
tinua a artista, “nós tive-
mos sorte em não sermos 
infectados porque eu e os 
meus bailarinos estáva-
mos literalmente a 5 cen-
tímetros e a respirar di-
rectamente nas bocas uns 
dos outros, em palco”.

Cher está em isola-
mento social, na sua casa 
em Malibu, na Califórnia, 
desde 12 de Março, data 
em que viu o seu con-

certo em Oklahoma ser 
cancelado. “Para mim, 
não é difícil estar fecha-
da. É incrivelmente fácil 
e não sinto que esteja a 
sofrer seja de que forma 
for”, confessa, “os meus 
amigos passam aqui e 
olham pela janela para 
que eu os possa ver”.

“Um dos meus filhos 
vive aqui com a mulher 
dele e falo com a minha 
mãe ao telefone ou vou 
vê-la através da janela 
das traseiras”, continua. 
A artista não poupa, tam-
bém, nas críticas à forma 
como o presidente norte-
-americano está a lidar 
com a pandemia: “detesto 
este presidente e toda a 
gente da sua equipa. Acho 
que lidaram muito mal 
com a situação, mentiram 
e ainda estão a mentir”.

Apelida também Do-
naldTrump de ser menti-
roso, “um homem que não 
se preocupa com a verda-
de e que mente tão bem 
quanto diz a verdade”.

Nove anos sem Ndriyango 
(meu irmão) de José Guimarães

José Guimarães, um dos 
músicos mais conhecidos de 
Moçambique, morreu pas-
sam já nove anos. Autor de 
vários temas muito popula-
res no país, além do sucesso 
que obteve na sua carreira 

a solo, o artista foi uma das 
principais referências do 
Grupo RM, banda do canal 
público Rádio Moçambique.

Com raríssimas aparições 
públicas nos últimos anos, 
José Guimarães era ultima-

mente convidado para fazer 
bandas sonoras de filmes mo-
çambicanos, como aconteceu 
em “O Último Voo do Flamin-
go”, de Jorge Ribeiro, uma 
adaptação do livro homóni-
mo do escritor Mia Couto.

Pink Floyd partilham raridade 
de 1970. Um grande concerto 
de uma hora para a televisão

Uma hora com os Pink 
Floyd há 50 anos. Um concerto 
disponível por tempo limitado.

Os Pink Floyd partilha-
ram mais um dos seus con-
certos clássicos, de forma a 
ajudar os fãs a ficarem em 
casa durante a pandemia.

Depois de “PULSE” e 
“Live at Pompeii”, a ban-
da britânica partilhou uma 
gravação do concerto que 
deu para a televisão KQED, 
de São Francisco, em 1970.

“An Hour with Pink Floyd: 
KQED” contém no alinhamen-
to apenas seis canções: ‘Atom 
Heart Mother’, ‘Cymbaline’, 
‘Grantchester Meadows’, 
‘Green is the Colour’ e ‘Ca-
reful with that Axe, Eugene’.

Este concerto havia sido 
disponibilizado na box set 
“TheEarlyYears: 1965-1972”, 
editada em 2016, e poderá agora 
ser visto no YouTube até ao dia 
17 de Maio, fazendo ainda par-
te do YouTube Film Festival. 

A pátria é minha, é sua, e é 
de todos nós

Eu acho que Pátria é uma ideia, um lugar 
abstrato e essencialmente físico, onde por na-
tureza (nascimento ou outros elos) devemos 
encontrar auxílio quando buscamos refúgio. A 
pátria se for moral, cientifica, cultural e evo-
lutiva nunca lhe negará refúgio ou auxílio.

Pátria é o Estado (instituições e pessoas) no 
seu espaço a envidar esforços para dar refúgio, 
segurança, apoio aos moçambicanos onde quer 
que estejam. Então pátria também somos nós, fí-
sicos e em mente, por isso assim como o Estado 
devemos dar refúgio, segurança e apoio à cada 
nacional que pudermos, sempre que necessite.

Por isso penso que a pátria é uma ideia evoluída, 
uma atitude mental e voluntária de cada pessoa. 

Pátria é também estar consciente que no 
sistema internacional o relacionamento en-
tre Estados, instituições e até pessoas é feito 
por interesses (Teoria Realista). No caso de 
um Estado, falaríamos de Interesse Nacional 
ou Interesse de Estado, que no fundo pode ser 
qualquer objectivo que traga o bem comum.

Um bem comum é um resultado que 
gera benefícios à colectividade, como o 
alargamento da rede eléctrica, água, estra-
das, hospitais, educação. Essas benfeitorias 
obrigatórias no sentido evolutivo e dignifi-
cação da sociedade, num tempo e espaço. 

Autor: Mr. M

Kuwupfa Max Macave (Lacraia)
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Pela milésima vez, 
o despertador 
toca. São 06h:15. 
Como sempre, 
ainda cheia de 

sono, viro para o lado da pare-
de, com a mão esquerda, no 
ouvido esquerdo. Contudo, o 
ruído é intenso. Penso em ati-
rar o celular para o “Raio que 
o parta “. Mas até enrolada no 
sono mais profundo e incons-
ciente, estou ciente, que não 
posso quebrar o aparelho por 
nada ou por tudo neste Mun-
do. no máximo, consigo pegar 
na almofada e colocar sobre a 
cabeça. Fui infeliz, porque o 
som do aparelho é demasiado 
insuportável. Ok, me conven-
ço. Tenho que levantar: O Es-
pírito, Alma, Cérebro, Cons-
ciência e a Imaginação 
querem, mas a carne é fraca e 
preguiçosa. Ok, agora entendi 
e mais uma vez, devo perce-
ber e aceitar perdi a batalha 
devo acordar. Nesse momen-
to, uns oram, outros acordam 
sentam-se na cama, outros 
ocupados já devem preparar-
-se para trabalhar. Mas EU, 
EU, a primeira coisa que me 
ocorre em pensamento, embo-
ra, ainda esteja tomada pelas 
aventuras “do Além”( sonho), 
e a massa cinzenta muito mais 
lenta. O que sempre quero 
pela amanhã é saber do meu 
celular: Se tocou? Carregou? 
O “Crush” mandou mensa-
gem de “bom descanso ou 
bom dia. Num abrir das pálpe-
bras, sonolenta, percebo que 
atraiçao não é só entre huma-
nos mas também de máquinas 
para humanos. O meu smar-
tphone traiu-me, simplesmen-
te acordei com os 4% que dei-
xei a carregar durante a 
madrugada. Já senti raiva, bati 
o celular( com delicadeza) 
contra a almofada, fechei os 
olhos, cheia de dor, pois não 
era esse o plano. Respiro fun-
do para de estressar. Está bem, 
passam agora 12 minutos, 
desde que o alarme tocou. 
Mas outro assunto mereceu 
minha humilde atenção. para 
além, do aviso de ter que co-
nectar o celular a carga, a no-
tificação de uma nova mensa-
gem para mim. Abro 
imediatamente na esperança 
de ser o “Crush” ou um con-
firmado recebeste do M-pesa. 
Mas parece que sou descen-
dente de mazameraporque é  
segundo sofrimento em me-
nos de 30 minutos. A mensa-

gem é da operadora, avisando 
que dados estão prestes aca-
bar mas as mensagens que 
respondi ao “Crush” na ma-
drugada, no whatsapp, en-
quanto discutiamos não “ en-
traram “ esse pacote diário 
“WFT” é “WFT” mesmo. Le-
vantei, vesti a primeira peça 
de roupa que me apareceu 
pela frente( na realidade foi a 
primeira roupa que pisei. Por-
que a capulana estava no 
chão) mas ok, ainda em pé, 
olho para a minha cabeceira 
bagunçada, entre livros, fi-
chas, papéis e cabulas esque-
cidas , com olhar de quem co-
nhece bem o terreno, com as 
duas mãos na cintura, tento 
localizar o pedaço do trabalho 
que vou defender na aula mais 
logo. Lembro que esqueci-me 
de fazer a cópia do trabalho, 
pego no celular desconecto da 
carga, num desespero, é ur-
gente devo ligar para um dos 
membros do grupo. Desespe-
rada vasculho a lista de con-
tactos, primeira chamada 
efectuada para o Kant (Ema-
nuel Banze),como eu costu-
mava o chamar, não me aten-
de. Segunda tentativa, dessa 
vez, para Dora (Deolinda 
Bope), respiro fundo e penso 
alto: Atende Deolinda! Meu 
Deus ela deve atender, (ora-
ção respondida na hora): Oi 
Dora, estou sem crédito peço 
minha parte do trabalho. 
(Com uma voz trémula ) 
Como faço para te enviar? 
(Gargalhadas) Tira foto da mi-
nha parte e me manda pelo 
whatsapp. Ok, mandarei, mas 
tens a certeza que esse Kicka 
vai suportar ? Não me respei-
tas, até já. Mas mesmo assim, 
valeste. 06:42, notificação do 
whatsapp “ Deolinda Bope: 
enviou imagens”, respiro fun-
do, mais uma vez (uffah), va-
leu! Como sempre, já não dá 
tempo de agradecer a Deus. 
Desbloqueio celular, não que-
ro abrir outra coisa a não ser 
mensagem da Deolinda. Clico 
no meio das imagens (opção 
abrir no caso), na tentativa de 
baixar as fotos mas o processo 
é demorado. Baixo a barra de 
ferramentas, tento pôr modo 
voo e nada continua lento, 
agora tento desligar e voltar a 
ligar os dados e tudo que rece-
bo é outra mensagem da ope-
radora com seguinte conteúdo 
“ teu pacote de Internet aca-
bou”. Não resisti o insulto 
proferido foi involuntário. Já 

sofri 3vezes sem sair do quar-
to. Podem chamar-me Maza-
mera, agora tento usar 100% 
do cérebro e analiso: Oi baby 
não posso pedir nada, discuti-
mos e só tenho dinheiro de 
chapa para escola Oky, vou 
usar de chapa indo a escola in-
vento alguma ficha. Em direc-
ção ao prego perfurado na pa-
rede , abro o primeiro zíper 
numa velocidade bruta, e os 
dez meticais lá estavam. 
CALMA, não fui comprar 
logo crédito. Saio do quarto 
em uma velocidade que se a 
Lurdes Mutola estivesse ao 
meu lado Ia apanhar muita po-
eira, fiz o famoso banho meia 
lua, uniformizei-me e em me-
nos de 15minutos já estava na 
rua com o 10jinha na mão e a 
caminho da paragem, são pre-
cisamente 07: 12. Recarrego, 
converto o saldo em mega-
bytes, activo os dados e baixo 
as imagens. Mais de 3 pará-
grafos devo ter em mente. 
Digo para comigo mesma, de-
pois de um olhar veloz e uma 
leitura imperceptível no docu-
mento por uns 7 segundos 
“Epha se não consegui deco-
rar isso durante essas duas se-
manas que nos foi dado o tra-
balho, não vou conseguir 
hoje, segunda-feira, dia da 
defesa (característica de todo 
estudante normal)”. De certe-
za, no grupo alguém sabe isso, 
Kant fez o trabalho ele vai 
responder as questões. Para 
minha felicidade recebo cha-
mada do quarto elemento do 
grupo: Ester Omolara, atendo 
logo como quem, não quer 
nada. Também, a jovem dis-
pensa saudações: Ela: djo es-
tudaste para defesa? Eu: Não, 
só tive agora o trabalho. Ela: 
Bro eu não estudei. Até perdi 
papelinho que tem minha par-
te e ontem discuti com o baby, 
não vou estudar nada eu, me 
deixaram, não vou conseguir. 
Reafirmo o que já tinha decla-
rado há poucos instantes: 
Amiga se não conseguimos 
estudar a tempo não será hoje. 
Vai se ver lá mesmo! Ela: Va-
mos conseguir djo, não é nada 
basta termos nota pra exame 
só. É isso Oky, tchau. Agora 
imagina alegria duma estu-
dante ao saber que não será a 
única com uma nota baixa. Já 
no chapa, ao lado da janela es-
tava um jovem que não parava 
de tossir, me pareceu engripa-
do/constipado (como prefe-
rir). Do lado direito as duas 

Os mãos-atadas
Sobre as olheiras, sonos e cansaços
Das noites escuras e impuras,
Madrugadas e manhãs, em My Loves, sem love
Ou aos pés em sapatos chuleficamente aperfumados
Lá estou eu na luta.

Faço trabalho árduo e transpiro,
Em ruas suspiro e às vezes inspiro,
Os mãos-atacadas presos em barracas
A se manterem aquecidos, nas suas bancadas.

Termina o mês, é a minha vez, 
Engano-me, é a vez de quem me quer bem
E, daqueles que conhecem o tempo da colheita
Que a sua preguiça em mente, montou muletas. 

Autor: Lacraia

mamanas “estendendo “ as 
outras vizinhas, entre palma-
dinhas e caras de admiradas 
pelo que uma contava a outra, 
coitados dos passageiros para-
dos em frente delas porque 
não escapavam aos “chuvis-
cos salivares” que elas solta-
vam a cada novidade. Sem 
poder fazer muito, conecto os 
meus escutadores num som , 
me actualizo e actualizo as re-
des socias e lá vou eu, talvez 
sofrer pela quarta vez. Mas 
Como é agora ? As noites que 
antes chorava para que fossem 
mais longas, já me fartei de-
las. Já não preciso do desper-
tador, durmo mais que neces-
sário. Sobre escola? resolvo 
uma e outra ficha quando acho 
oportuno. O antes parecia 
bem chato, confuso sofredor, 
sem tempo para ninguém, a 
diferença agora é ter tempo 
para todos mas ninguém pre-
cisa. Hoje, tudo que desejava 
quando ía escola era justa-
mente não ír mais a escola. 
Aconteceu, mas em momento 
algum imaginei que seria as-
sim, até porque eu só não que-
ria ír a escola, talvez como 
estudante só não gostava das 
aulas mas gostava do ambien-
te. Eu só não queria ír a esco-
la, mas queria ter uma justifi-
cação nos finais de semana, 
onde supostamente, eu tinha 
grupos de estudo, mas na rea-
lidade, eu saia para uns txilin-
gs, uns passeios, uns namoris-
cos, eu queria uma fofoca bem 
dada e acompanhada de risa-

das. Da primeira vez, que saí 
de casa para a zona do Alto 
Maé, não percebi o cenário no 
chapa. Estas a tossir estão a te 
olhar mal, as longas conversas 
das senhoras “morreram no 
chapa “ consequentemente os 
“chuviscos salivares” tam-
bém. Agora, penso, será que é 
tudo uma colisão de todos 
nossos desejos? porque os es-
tudantes vão a escola mas não 
querem estudar, os trabalha-
dores procuram emprego mas 
reclamam do trabalho, sem 
dúvidas Corona vírus é res-
posta aos nossas vontades. 
Hoje, todos estão aqui em 
casa, e os que não estão, estão 
bem onde estão, os namoris-
cos perderam o sentido, os 
txilings não importam mais, 
só quero sair dessa bem e ao 
lado de quem eu amo, nesse 
momento, faço muitos jura-
mentos para Deus, sei que ele 
sabe que não cumprirei ne-
nhum, mas estou com medo, 
com duvidas, nervosa, tentan-
do usar os 100% do cérebro a 
funcionar(como se isso fosse 
possível), como quando eu ti-
nha defesa, que de certeza te-
ria uma nota abaixo de dez, 
mas dessa vez a defesa será 
em casa, os meus pais vão 
perceber que não me dedico, 
mas os alunos são assim, eles 
também passaram por essa 
fase, mas claro, não com o 
“DEPOIS” tão sinistro, sem 
rosto e “nascimento” incerto.

Nélsia Beatriz

Kuwupfa

 Como era, como é?
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Em alegado cumprimento das medidas de contenção da pro-
pagação da Covid-19, em Moçambique, o presidente do Con-
selho Municipal da Cidade da Beira, Daviz Simango, mandou 
entornar bebidas alcoólicas apreendidas em estabelecimentos 
de venda destes produtos. Entende o presidente Simango que 
os estabelecimentos de venda destes produtos não podem abrir 
enquanto prevalecer o estado de emergência, de acordo com o 
decreto presidencial. Na verdade, o decreto presidencial nunca 
proibiu a venda de bebidas alcoólicas. Apenas proíbe a aber-
tura de estabelecimentos de diversão para evitar aglomerados. 
Os consumidores de bebidas alcoólicas podem ir a um estabe-
lecimento comercial comprar e voltar para a sua residência. 

Na alínea g) do 
artigo 1 no De-
creto presiden-
cial nº 11/2020 
de 30 de Março 

sobre a Declaração do estado 
de emergência determina en-
cerramento de estabelecimen-
tos comerciais, de diversão e 
equiparados ou reduzir a sua 
actividade e laboração. No 
artigo 8 do mesmo decreto, 
concretamente sobre Serviços 
Essenciais, determina-se que 
durante a vigência do estado de 
emergência deverão ser man-
tidos os serviços e actividades 
públicas e privadas essenciais, 
destacando-se, na alínea c), 
venda de bens alimentícios e 
de primeira necessidade. Estes 
estabelecimentos devem es-
tar abertos das 6 as 17 horas e 

não inclui estabelecimentos de 
venda de bebidas alcoólicas. 

Entretanto, o presidente do 
Município da Beira entendeu 
ir recolher todas as bebidas 
alcoólicas em estabelecimen-
tos comerciais e, para pio-
rar, mandou entornar todas.

Com boa assessoria, o 
presidente Daviz Simango 
poderia ter recolhido essas 
bebidas e mandar vender em 
hasta pública, revertendo o 
valor da venda das mesmas, a 
favor dos cofres do município. 

É assim como procedem, 
por exemplo, as autoridades 
aduaneiras quando confiscam 
produtos contrabandeados ou 
que tenham entrado no mer-
cado nacional dentro de um 
esquema de fuga ao fisco. Os 
produtos são vendidos e o va-

lor revertido a favor do Estado. 
“A cerveja é parte da eco-

nomia nacional, podia ser 
confiscada se necessário, con-
servada ou leiloada se os pro-
prietários não pagassem mul-
tas”, defendem alguns cidadãos.

No dia 30 de Abril, o pre-
sidente da República prorro-
gou o estado de emergência 
por mais 30 dias e apelou a 
que as pessoas ficassem em 
casa. “Há um relaxamento 
na postura” dos moçambica-
nos, segundo o presidente da 
República que, apelou as au-
toridades a não usar a força. 

Nyusi pediu o reforço 
de medidas de prevenção, 

com destaque para a limi-
tação de circulação de pes-
soas, o uso obrigatório das 
máscaras em todos locais 
de aglomeração de pessoas 
e o distanciamento social.

“Apesar do aumento dos 
casos de contaminação, há 
um relaxamento na postura 
dos nossos compatriotas em 
relação às medidas de preven-
ção”, afirmou Filipe Nyusi, 
alertando que as pessoas em 
Moçambique “continuam a 
efectuar viagens internamen-
te sem que seja necessário”. 

Por outro lado, o che-
fe de Estado apelou para 
um maior envolvimento 

das instituições de ensino 
superior e de pesquisa no 
combate a esta pandemia.

Nyusi pediu ainda às co-
munidades para denunciarem 
casos de comerciantes que 
desrespeitam o decreto, abrin-
do estabelecimentos de lazer 
e bares durante este período.

“O uso da força por par-
te das autoridades não pode 
existir. Mas para que isso 
aconteça é necessário que 
estas medidas sejam cumpri-
das”, declarou Filipe Nyusi, 
acrescentando que a ideia 
é evitar que o país chegue 
ao nível quatro, o ‘lockdo-
wn’ (recolher obrigatório).

Alegando violação do estado de emergência 

Simango mal assessorado manda 
entornar bebidas alcoólicas


