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Cortez vai contra AR em defesa de cidadãos

“Em alguns municípios é difícil obter 
documentos em poucos dias”

I Congresso do ND

Salomão Muchanga 
já é Presidente
 do partido

Explica Cândida Muvale

“Quem ama também critica, 
não apenas bajula”

Sobre o suposto golpe são-tomense atira Augusto Nascimento

“As versões apócrifas, as teorias da 
conspiração ganharam suporte”

 Em muitas 
democracias as 
eleições locais dão 
voz à população 
local para debater 
questões locais. E, 
em Moçambique, 
pequenos partidos 
e listas de cidadãos 
têm sido eleitos para 
muitas assembleias 
municipais.
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DESTAQUES

O ND, partido nascido nas últimas 
eleições gerais, nas quais concorreu e 
foi o quarto partido mais votado de-
pois dos três parlamentares, realizou 
semana passada em Nampula o aquele 
que congresso. Dentre tantos, o evento 
tinha como agenda principal a eleição 
do presidente, Salomão Muchanga lí-
der e o fundador daquele movimento 
passou a presidente após o processo 
eleitoral organizado internamente. 

Na ocasião Salomão Muchanga 
agradeceu a confiança e não poupou 
esforços para sublinhar as deficiências 
que assolam o país, a começar mesmo 
pela N1 “tivemos o cuidado de percor-
rer o país pela via terrestre e percebe-
mos claramente o quão está destruída 
a coluna vertebral do nosso país” dis-
se Salomão Muchanga referindo-se a 
estrada nacional que une o país intei-
ro, para este dirigente os buracos da 
avenida de Moçambique representam 
são “um retrato fiel ao desgoverno 
deste país” para Salomão Muchanga 
em Moçambique não há governo pois 
“podemos ter ministros que andam em 
fatos e gravatas mas não há governo” 
afirmou.

Para o novo presidente da Nova De-
mocracia, um governo “pressupõe 
uma planificação baseada em resulta-
dos e um servir ao nosso povo”.  Mu-
changa lamentou também pela fome, 
a pobreza extrema, a situação dos jo-

vens, mulheres e crianças abandona-
das. O I congresso daquela agremia-
ção serviu ainda para composição da 
comissão política, aonde foram eleitos 
doze membros e o comité executivo 
nacional com sessenta membros.
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Em debate amanhã na AR vai-se pro-
por que os partidos pequenos e as listas 
de cidadãos paguem o preço do atraso do 
recenseamento. A lei já é muito rigoro-
sa. As listas de candidatos devem incluir 
pessoas suficientes para preencher todos 
os lugares da assembleia municipal, e in-
cluir suplentes. E, cada candidato deve 
apresentar fotocópia autenticada de bi-
lhete de identidade, fotocópia autentica-
da de cartão de eleitor e certificado de 
registo criminal. Em alguns municípios, 
nos pequenos, é difícil obter estes docu-
mentos em poucos dias.

Mas, a lei que está a ser considerada 
pela AR diz que a CNE deve publicar 
o número de lugares da assembleia mu-
nicipal em apenas cinco dias antes de os 
candidatos terem de ser apresentados. 
Isto significa que os partidos e as listas de 
cidadãos devem fazer toda a preparação 
para mais candidatos do que necessitam 
porque cinco dias não é tempo suficiente, 
especialmente para obter o certificado de 

registo criminal.
O número de assentos da assembleia ba-

seia-se no número de eleitores registados 
no município, mas a CNE não é obriga-
da a publicar esse número até ser dema-
siado tarde para ser útil para os partidos. 
Existe apenas uma solução. Os cadernos 
de recenseamento estarem expostos para 
inspecção durante cinco dias após o fim 
do recenseamento. Os partidos devem 
dirigir-se a cada posto de recenseamen-
to e contar o número de cadernos, para 
estimar o número de pessoas inscritas e 
assim adivinhar o número de lugares da 
assembleia. Ora, isto é possível para os 
grandes partidos políticos que têm uma 
boa organização local, mas muito mais 
difícil para os pequenos partidos e para 
as listas de cidadãos.

 Em muitas democracias as eleições lo-
cais dão voz à população local para deba-
ter questões locais. E, em Moçambique, 
pequenos partidos e listas de cidadãos 
têm sido eleitos para muitas assembleias 

municipais. Ao exigir listas de candidatos 
completas e demasiados documentos, a 
lei já coloca os pequenos partidos e as lis-
tas de cidadãos em desvantagem. Pede-
-se à AR que torne quase impossível para 
os pequenos partidos e para as listas de 
cidadãos participarem do processo elei-
toral, pois estes têm de se preparar sem 
saber de quantos candidatos necessitam. 

A AR deve alterar a proposta e exigir 
que a CNE publique os números de lu-
gares na assembleia 45 dias antes de os 
candidatos terem de ser apresentados, 
em vez de apenas cinco dias como pro-
posto. As eleições não podem ser apenas 
livres e justas para os grandes partidos 
que têm lugares na AR e podem votar na 
nova lei proposta. A AR não deve tornar 
quase impossível que os pequenos parti-
dos e as listas de cidadãos participem nas 
eleições. que o número de assentos seja 
anunciado suficientemente cedo para 
permitir que os candidatos obtenham os 
seus documentos atempadamente.

A AR não deve sufocar os pequenos 

partidos e as listas de cidadãos 

Por: Edson Cortez 
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Leonor Lemos

Eu acho que o Estado deve 
rever a questão das universida-
des do país, é uma catástrofe 
a forma de concorrência exis-
tente, são poucas universidades 
públicas, fazer décima segunda 
tornou-se um problema porque 
a partir daí os alunos já não sa-
bem o que vai ser seu futuro. 
Só os que tem algum dinheiro 
é que podem sonhar, porque 
vão recorrer as universidades 
privadas, os outros e que são a 
maioria sofrem bastante, caem 
no desemprego ou em empre-
gos que nada tem a ver com os 
seus sonhos. Moçambique deve 
investir em universidades. 

Pires Joaquim 

Eu me queixaria das matrículas. 
Esse assunto ainda é um problema 
nas escolas. Não é possível ingres-
sar na escola em classes um pouco 
avançadas, depois da primeira, 
sem lidar com barulho na compra 
de vagas, e essas tais vagas nem sa-
bemos se estão a venda, a pessoas 
que te atende ou que te vai ajudar, 
cobra o que quiser como quer e as 
vezes nem sequer consegue a tal 
vaga. Eu acho que é preciso que 
não seja problema voltar a escola, 
estão a marginalizar as pessoas, a 
criar mais problemas.

Rafael Chilengue

Minha preocupação é habita-
ção, ter casa não está fácil no nos-
so país, mesmo se for para viver no 
fim do mundo, tem que ter algum 
dinheiro que para um jovem em 
Moçambique é deveras complica-
do. Deve haver um plano de ha-
bitação para os jovens, isso é que 
nos ajudará a crescer, desse jeito 
nem é possível constituir família. 
Estamos proibidos de crescer nes-
sa forma de viver e muitas vezes 
acabamos aumentando despesas 
nas casas dos nossos pais.

Luisa Mazivila

O meu desgosto é a situação 
do bairro de Nkobe, aquela 
zona, parcelada por acaso, o que 
não faz sentido tanto problema 
de saneamento, neste bairro 
quando chove é impossível sair 
de casa e mesmo dentro de casa 
é um caos, eu falo disso porque 
Janeiro vem ai e o sofrimento 
nos espera, pedimos a quem é 
de direito para que saiba fazer 
o seu trabalho. Não temos para 
onde ir, estamos aqui e claro que 
se sabe pagamos apesar de se di-
zer que terra não se vende, nós 
não temos mais dinheiro para 
adquirir terrenos noutros luga-
res, a não ser que desta vez dis-
tribuam mesmo terrenos onde 
não há esses problemas.

GRITO DO CIDADÃO “Ter casa não está fácil no nosso país”

cacionais e, de forma gradual reduzir-se o 
modelo de escolas secundárias (particular-
mente do primeiro ciclo). Nas escolas se-
cundárias do segundo ciclo vai se introdu-
zir a disciplina de “Orientação para a vida 
e profissional” com o objectivo de dar a 
conhecer diferentes áreas profissionais aos 
alunos, auxiliar os alunos nas alunas esco-
lhas profissionais e evitar frustrações.Ao 
nível superior, vamos incentivar a investi-
gação e pesquisa por forma que a ciência 
contribua na solução de vários problemas 
do País. Vamos oferecer bolsas dedicadas 
para áreas específicas (que se destacam 
como base de desenvolvimento) maiores 
de formação para reduzir a mão-de-obra 
estrangeira.Para o ensino fundamental (1 
a 6ª Classe) o número de alunos por turma 
deve ser de 30 e criar-se políticas de mo-
tivação de professores que apresentarem 
um elevado de alunos que reúnam as con-
dições exigidas em casa classe.

III)na contribuição dos ministérios do 
nosso governo para a formação e educa-
ção do cidadão. Neste sentido, os minis-

térios devem possuir museus científicos 
(que se baseiam na ciência viva) temáticos 
relacionados com os seus sectores, onde 
qualquer cidadão possa adquirir conheci-
mento e até fazer observações. Aqui, por 
um lado, a ideia é que os vários técnicos 
afectos em diferentes sectores dos nossos 
ministérios contribuam na educação, e 
por outro, para fazer se perceber que a 
aprendizagem não deve ocorrer somente 
nos modelos tradicionais, no contexto da 
sala ante um professor, ela pode acontecer 
na diversão.

IV) na forte intervenção no processo 
distribuição de produção agrícola, com 
o intuito de incentivar a disponibilização 
de produtos nacionais em todos os mer-
cados e o seu consumo. Esta medida vai 
contribuir para fácil acesso aos alimentos 
e para redução das importações de produ-
tos agrícolas e na mitigação de níveis de 
bolsas de fome. Assim, as empresas que 
se dedicam ao transporte e distribuição 
destes produtos a nível nacional devem ter 
isenção de certos impostos.

Andrade Conjo

“A aprendizagem não deve ocorrer 
somente nos modelos tradicionais”

Moçambicanas e moçambicanos, pas-
sados 45 dias de campanha eleitoral e os 
cidadãos da “Pérola do Índico” terem par-
ticipado do acto eleitoral, tendo decidido 
dar-nos a oportunidade de estarmos na 
gestão deste país nos próximos cinco anos, 
apresentamo-los as principais directrizes 
que vão nortear as acções e estratégias 

políticas do nosso governo desde o central 
até ao local.

Os alicerces do nosso plano de governa-
ção assentam fundamentalmente:

I) na reestruturação do poder legislativo, 
que deve apresentar uma nova roupagem 
no diz respeito ao seu conceito, desde a 
AR á demais assembleias que representam 
o poder local. O número de deputados da 
AR deve reduzir dos 250 para 180, con-
tribuindo drasticamente na contenção de 
custos e desencorajando a ociosidade dos 
representantes do povo. Os deputados da 
AR, tal como a lei preconiza, representam 
vários círculos eleitoral, desde as provín-
cias até a capital, assim, a eleição dos mes-
mos deve ser local, devendo primeiro estes 
fazerem parte das assembleias locais, dos 
distritos, das autarquias, dos munícipios e 
por fim da AR, respeitando-se escrupulo-
samentecalendário de trabalhos estabele-
cido para que estejam em todas as sessões 
de diferentes níveis. Com esta premissa, 
acreditamos que a voz de todo o cidadão 
vai se fazer ouvir e a resposta do executivo 
poderá ser eficiente e eficaz.

II) na modernização do sector de educa-
ção, que deve ser mais profissionalizante, o 
que implica o aumento de instituições vo-
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Custa-nos verdadeiramente 
a agradecer de forma a atin-
gir a meta que se devam diri-
gir os nossos agradecimentos, 
isto porque a nossa interven-
ção é de carácter tão depen-
dente e essa dependência é tão 
aviltante que uma só entida-
de não é capaz de garantir tal 
exercício, seja ela individual 
ou colectiva, a verdade é que 
a ser uma só, não é bastante. 
Estamos em outras palavras a 
assumir que o fulcro do que 
nos torna esse jornal, Luz do 
Pensamento, vai muito para 
além da existência da nossa 
redacção, pois depois desta 
ter sido constituída precisa-
mos fora dela alcançar tantos 
outros intervenientes da so-
ciedade em geral para fazer a 
ideia lunática e iluminista de 
um jornal desses vincar, pois 
vincou e cá estamos, obrigado 
a vós que junto de nós deram 
a sua atenção e sangue para 
que iluminássemos o túnel em 
que o mundo se transformou. 
Metemos luz nisso e focámos 
muito bem, pese embora, nos 

falte muito para dar a luz que 
pretendemos mas foi suficien-
te para verificar que estamos 
no caminho certo.    
Achamos aquando da cria-

ção deste que era a oportuni-
dade que tínhamos para lutar 
por um Moçambique melhor 
e foi que tivemos contacto 
com alguns dos fieis colunis-
tas desta casa que nos aper-
cebemos do egoísmo patrióti-
co que nos ocorria, aliás um 
prejuízo perdedor e fracassa-
do e então vimos que a Luz 
do Pensamento era a opor-
tunidade que tínhamos para 
transformar o mundo num 
espaço melhor e que devía-
mos com isso nos transformar 
em artistas, indivíduos sem 
limites nem receios de fazer 
ouvir o que sai de si indepen-
dentemente do conteúdo, po-
rém, preferimos preocupar-
-nos com o conteúdo porque 
é mesmo este para nós que 
muda tudo, o que se diz ao 
mundo para sua melhoria, 
pensemos e gritemos, essa é 
a nossa arte, a de iluminar o 

mundo.
Ides e espalheis pelo mun-

do a luz do pensamento tudo 
que tendes a certeza de que 
irá iluminar o mundo.   
Com esta frase estamos ain-

da esperançosos de que todos 
os pensadores do país e além 
fronteiras vão por via desta 
luz mandar-nos os seus pen-
samentos para contribuir em 
defesa de um mundo melhor. 
Obrigado a todos os leitores 
do jornal Luz do Pensamen-
to. Aos colunistas que são os 
fidedignos fazedores da nos-
sa marca exercendo em nos-
sas páginas a sua talentosa 
arte de iluminar o mundo. A 
vossa existência revela ine-
quivocamente a importância 
da nossa existência. Agrade-
cemos bastante aos leitores e 
fazedores de leituras e mais 
leitores partilhando fielmen-
te o conteúdo deste jornal. 
Obrigado, contamos sempre 
com todos vós, que em 2023, 
a luz alcance o globo tanto 
quanto o sol. Lê e faça ler. A 
arte de iluminar.

Obrigado Moçambique e não só!
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Por:  Augusto Nascimento, Centro de História da Universidade de Lisboa

Golpe ou “inventona” em São Tomé? 
Outrora, o medo… agora, o pavor? 

Na noite de 24 para 25 de Novembro, ouviram-se 
tiros no quartel de São Tomé. Ao início do dia, o pri-
meiro-ministro falou à população e à comunidade 
internacional para estabelecer “factos” e arredar 
especulações: “nós, de facto, fomos alvo de uma ten-
tativa de golpe”1, iniciada por volta das 00:40h e, em 
termos operacionais, finda pouco depois das 6:00h. 
Ao que tudo indicava, a mando de personalidades, 
civis, ligados ao “famoso e triste grupo dos Búfalos”2, 
tinham atacado com armas de guerra o quartel. En-
quanto isso, outro grupo estava fora do quartel, em 
carrinhas, à espera de mais armas. Depois de troca 
de fogo, os intrusos tinham sido neutralizados. A 
situação estava sob controlo e não havia “nenhum 
morto”. O primeiro-ministro esperava que a justiça 
esclarecesse a verdade “até ao fundo” e, desta feita, 
tivesse “mão firme, forte” por ser inadmissível que, 
“em democracia”, os criminosos quisessem “usur-
par o poder pela força”.

Afora o apuramento de cumplicidades internas, 
com base em declarações do grupo de quatro intru-
sos, as forças armadas tinham, no âmbito do trab-
alho operacional para se assegurarem do controlo 
do país, detido e levado para o quartel Arlécio Costa 
e Delfim Neves3. 

À margem de outras ponderações, a narrativa 
justificava a prisão nas suas residências de Delfim 
Neves, ex-presidente da Assembleia e candidato 
presidencial derrotado em 2021, e de Arlécio Costa, 
antigo mercenário e personagem controversa que 
publicara um vídeo em que interpelara o primeiro-
ministro.

Pensar-se-ia que tal comunicação poderia caber à 
chefia militar, ao ministro da tutela ou ao presidente, 
mas o primeiro-ministro incumbiu-se de balizar os 
“factos”.

Os factos e as dúvidas, a tergiversação e a 

hombridade

Se a intenção era o estabelecimento de uma ver-
dade – baseada em factos “claros” –, tal esboroou-se 
em poucas horas, mormente a partir do momento 
em que se soube de quatro mortes. Arlécio Costa 
morrera, alegou-se, por se ter atirado de uma via-
tura em andamento. Os outros três mortos teriam 
sido vítimas de uma explosão. 

Ora, três dos supostos implicados na intrusão no 
quartel tinham sido, não entregues à justiça, mas, 
dir-se-ia, convenientemente assassinados. A esse 
dado, acrescia o assassinato de Arlécio Costa. Aten-
tas as horrendas imagens de prisioneiros tratados de-
sumanamente, logo se duvidou das alegadas causas 
das mortes. 

As imagens de mortos e, depois, de torturas, assim 
como os silêncios, tornaram os “factos” um motivo 
de incredulidade e de desconfiança. Contrariando 
o medo, surgiram várias manifestações de indigna-
ção pela morte dos indivíduos. Com efeito, tornou-

se difícil acreditar nos “factos”, de alguma forma 
desmentidos por uma barbaridade indigna, indicia-
dora de mortes acompanhadas por um sofrimento 
aterrador, sem réstia de compaixão humana, nos 
antípodas da costumeira tipificação da índole dos 
são-tomenses.

No tocante a “factos”, provou-se que, como foi 
aventado, o primeiro-ministro não estava, afinal, 

bem informado. Porém, desde então o primeiro-
ministro não se desdisse – por exemplo, quanto à 
caracterização dos eventos, que, não sendo um gol-
pe, não o visariam, antes voltou a falar de uma tenta-
tiva violenta de subversão da ordem constitucional4 
–, nem lamentou a má informação, apesar de a sua 
descrição destoar da perceção medianamente ra-
zoável e prudente acerca dos acontecimentos. 

Ao terceiro dia, após um conselho superior de de-
fesa nacional, várias autoridades quiseram acreditar 
e ratificaram uma narrativa inconsistente, que só 
encontraria sentido nas consequências políticas, ou 
outras, que, de mente reservada, se quisesse tirar do 
que se insistia em afirmar ter sido um “golpe”.

No primeiro dia, já sobravam bastos motivos para 
dúvidas. Não obstante, no terceiro dia, o presiden-
te afirmou que fora “claramente uma tentativa de 
golpe de Estado contra as instituições e seus dirigen-
tes”5, vincando o pedido de uma investigação inter-
nacional.  

Ora, depois de corroborar uma tal versão, supos-
tamente decorrente de relatos de subordinados seus, 
o Chefe de Estado Maior demitiu-se em nome da 
sua honra pessoal e de militar. Após a publicação 
das imagens dos prisioneiros, concluíra que ocorrera 
uma “encomenda” 6, de que resultara a aviltante 
morte de são-tomenses. 

A deslealdade dos subordinados, contrária ao de-
ver militar, à inalienável lealdade que lhe era devida, 
assim como ao comandante supremo das forças ar-
madas, não lhe deixavam outro caminho. Inexpli-
cavelmente, ou não, ficou sozinho. Note-se, ainda 
que não se o tenha o dito expressamente, a mentira 
acerca das mortes autoriza a pensar que toda a res-
tante narrativa estará igualmente falseada.

Com que base os militares foram prender pessoas 
em sua casa, acabando uma delas barbaramente as-

sassinada, enquanto propalavam que ela se atirara 
da viatura abaixo? Se quem mentiu continua na 
sua condição militar, não será uma desonra e um 
menoscabo para a instituição? Ou as mortes de uns 
quaisquer, ainda assim, são-tomenses, já não valem 
nada? Passa a imperar a cultura da morte?

As versões apócrifas, as teorias da conspiração e 
vários testemunhos ganharam suporte, no mínimo, 
equiparável à narrativa oficial, já debilitada pelas 
implausibilidades e pela “queima de arquivo”.

Avultam as dúvidas: uma, como é que quatro el-
ementos acometeram contra uma força aquartelada 
para ir buscar armamento de guerra? Outra, até 
hoje parece não haver nomes dos que supostamente 
aguardavam fora do quartel pelo armamento. Fará 
algum sentido?

A estupefação e a incredulidade 

Em alternativa, tratou-se de uma mera vingança 
de alguns militares? De quem, à custa de que incau-
tos, porquê e com que fins? Se fosse uma vingança, 
a atuação não prova o uso de uma violência inapro-
priada, violadora da lei e desonrosa da farda? Mas, 
se foram industriados, provar-se-á a violência insana 
e indigna?

Assim, o suposto “golpe” – obriga a razão a admitir 
que, afinal, poderá não ter existido, conquanto algo 
tenha ocorrido – passou a ser menos importante do 
que as mortes no quartel, essas, sim, incontestáveis e 
que passaram a ter um subliminar significado políti-
co, na exata medida em que se politizara os eventos 
da noite de 24 para 25 de novembro.

A amputação da dimensão política dos assas-
sinatos parece ser o caminho das autoridades que, 
precipitadamente, vincaram a dimensão política 
dos acontecimentos e que, entrementes, se calaram. 
Porém, não se apaga a dimensão política enquanto 
os autores dos assassínios estiverem em liberdade e 
não se apurar a verdade. Sem embargo da nomea-
ção de um novo chefe de estado-maior, quem é quem 
no quartel? A quem é que os militares obedecem?

Apesar de previsível, estranhar-se-ia que, numa 
inversão de valores éticos referidos ao interesse da 
nação e da cidadania, se quisesse culpabilizar quem 
publicou as imagens das torturas. Não revelaria isto 
da falência moral de quem se escusou à mínima 
compaixão pelo sofrimento de outrem? Não nos 
lembrará esta possibilidade que as mortes se afigu-
ram ainda mais cruéis por parecerem ter sido instru-
mentais?

As nebulosas consequências políticas 

Apesar do curso de versões apócrifas, de textos 
convergentes com teorias da conspiração, a imputa-
ção de intenções afigura-se difícil, se não mesmo im-
possível, para além de, por princípio, imprópria. Mas 
só o seguidismo acéfalo, que abdique por completo 

Os “factos” ditos

Continua na Pag 10
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Livre Circulação: Um 
Direito Negado

Laura A. Nhaueleque

VOZ FEMININA

O art.55 da Constituição da República de Mo-
çambique determina um princípio fundamental: 
juntamente com a prerrogativa que cada cidadão 
tem de escolher a própria residência no territó-
rio nacional, este artigo prevê também que cada 
moçambicano possa circular livremente dentro 
do país (assim como fora salvo impedimentos de 
outro tipo, estabelecidos pelos tribunais). Trata-
-se de um dos direitos fundamentais de que to-
dos os moçambicanos gozam, representando 
uma descontinuidade com o período socialista, 
em que era obrigatório “a guia de marcha”que 
funcionava como que uma autorização para se 
movimentar de um ponto a outro do país.

O progresso, portanto, foi enorme, benefician-
do a liberdade individual de cada cidadão; en-
tretanto, o direito à mobilidade é um daqueles 
direitos em que o Estado não pode jogar um pa-
pel simplesmente “negativo” (ou seja, autorizá-
-lo), mas tem de traduzir esta prerrogativa em 
algo de prático, fazível e executável. Isso significa 
que o Estado deveria – directa ou indirectamen-
te – garantir que haja um sistema de transporte 
público – urbano ou extra-urbano – funcional 
e capaz de garantir este direito na prática. Em 
Moçambique isso nunca aconteceu, e a situação 
actual parece estar a piorar, comparando com os 
tempos passados.

A nível urbano e, mais em geral, rodoviário, 
o Estado deveria garantir condições mínimas de 
segurança e eficiência. O relatório do INE refe-
rente ao ano de 2021, por exemplo, admite que, 
fora da cidade de Maputo, no resto do país o que 
prevalece é um tipo de estrada não alcatroada. 
Entre Zambézia, Niassa e Nampula o relatório 
fala de cerca de 3000 km de estradas “não reves-
tidas”. Em paralelo, o crescimento do número de 
veículos de todos os tipos – tende a incrementar 
cada ano, ultrapassando o número de 1 milhão 

de veículos, entre pesados e ligeiros, sem contar 
com cerca de 100.000 motas. Quase metade dos 
veículos ligeiros está concentrada na cidade de 
Maputo, assim como mais de 1/3 dos pesados. 
Como consequência lógica, uma fatia muito vas-
ta de acidentes se concentra entre Maputo cidade 
e província a seguir de Gaza e Inhambane. A ele-
vada perigosidade dos acidentes é testemunhada 
pelo fato de cerca de 45% serem constituídos por 
atropelamentos, que resultam, em muitos casos, 
em episódios fatais. Os óbitos derivantes de aci-
dentes rodoviários têm-se multiplicado em 2021, 
apesar do efeito de deterrência da pandemia. A 
província de Tete, que tem incidências ainda bai-
xas, registou um incremento de 357,1% com re-
lação a 2020, Maputo província de 61%, Nam-
pula de 5%. Além disso, os contínuos aumentos 
das tarifas dos “chapas cem”, das portagens, do 
combustível tornaram o transporte sobretudo 
urbano um grande desafio, sem que o governo 
ou municipalidades tenham procurado cortar o 
mal pela raiz, ou seja, mediante o fortalecimento 
da frota de transporte público urbano.

O quadro acima referido demonstra que as 
estradas moçambicanas são problemáticas, peri-
gosas e com manutenção modesta, ou até inexis-
tente. Se a isso se acrescentar a escassa prudên-
cia dos moçambicanos quando estão a conduzir 
carros ou camiões, assim como uma fiscalização 
ainda (e infelizmente) em prevalência mais vira-
da para extorquir do que para averiguar as con-
dições dos meios e o tipo de condução do moto-
rista, o cenário fica completo e assustador. Um 
cenário que remete a um direito apenas formal-
mente existente em Moçambique, uma vez que 
ainda poucas pessoas possuem carro próprio (um 
milhão de 30 milhões), e que o transporte públi-
co rodoviário oferece condições péssimas (cha-
pas antigos e superlotados, mylove, autocarros 

de longa circulação de frequente sem condições 
para tal) e perigosas.

O mesmo deve ser dito acerca do transporte 
ferroviário e aéreo. O primeiro é quase que ine-
xistente em Moçambique, devido a uma falta de 
programação que tem privilegiado o transporte 
rodoviário (embora, como visto acima, de forma 
desorganizada e anárquica) em detrimento do 
ferroviário; ao passo que, sobretudo nas últimas 
semanas, mesmo o transporte aéreo apresenta 
elevados índices de ineficiência e perigosidade. 
As condições degradadas da LAM são notórias: 
uma empresa à beira da falência, com um parque 
de aeronaves muito diminuto e sobretudo antigo, 
que semana passada fez com que, durante alguns 
dias, não houvesse nem um avião disponível para 
fazer as ligações internas. Outro caso deu-se em 
Pemba, quando o piloto de um dos poucos aviões 
da LAM circulantes viu-se obrigado a desistir da 
descolagem, devido a problemas técnicos muito 
sérios. O transporte de longo prazo, portanto, 
está também altamente comprometido, prin-
cipalmente num contexto – o de Moçambique 
– em que o espaço aéreo está de novo fechado, 
depois de um par de companhias estrangeiras te-
rem entrado nele, antes da pandemia, embora 
com dificuldades consideráveis.

As considerações feitas levam a concluir que 
o direito à livre circulação do cidadão, mesmo 
dentro do território nacional, continua sendo 
algo de meramente formal, não se traduzindo 
em práticas saudáveis, sustentáveis e seguras, 
deixando a cada pessoa a forma melhor (ou me-
nos ruim) de se arranjar sozinha. Uma opção 
que irá levar à multiplicação de carros particula-
res e do seu uso, em detrimento de um transporte 
público rodoviário, mas sobretudo ferroviário e 
aéreo muito mais seguro e sustentável, sob todos 
os pontos de vista.

PUBLICIDADE
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da compaixão pelo sofrimento humano e da conse-
quente inquietação moral, não reconhecerá como 
estranhas a precipitação, as palavras e a omissão de 
várias autoridades.

O Chefe de Estado Maior demitiu-se por se dar 
conta de ter sido enganado e instrumentalizado por 
algozes que, num ato de cobardia sádica – que faz 
lembrar a de colonos em 1953!, até na satisfação na 
violação da humanidade indefesa –, desonraram a 
farda, torturando com laivos de sadismo ofensivo de 
convenções militares relativas a prisioneiros, e, é lí-
cito presumir, assassinaram pessoas numa instituição 
militar. Ao CEM das FASTP, Brigadeiro Olinto Pa-
quete, honra-o a obediência aos valores da sua edu-
cação e da instituição militar.

A esperança, já ténue, de um mandato minimam-
ente independente do presidente esfumou-se defini-
tivamente. A importância do cargo e a gravitas da sua 
atuação, aparentemente mantidas até ao momento, 
ruíram fragorosamente...

É óbvio que, tendo pressurosa e perentoriamente 
apresentado uma versão dos “factos”, se esperaria o 
primeiro-ministro que viesse a terreiro explicar que, 
afinal, cumpria duvidar. Na verdade, na esteira do 
que fez a 25 de novembro para pressupostamente 
tranquilizar a população, não deveria ser o primeiro 
a assinalar haver razões para especulações e motivos 
de sobeja perplexidade? Com isso, não tranquilizaria 
a população…?

Como é que alguém poderia ter imaginado en-
ganá-lo? E se foi enganado, porque é que não se age 
política e juridicamente contra quem o enganou, a 
ele e a mais autoridades? 

Fora do país, mostrou-se chocado com as imagens. 
Mas… como explicar a inação perante os supostos 
assassinos – conforme o assinalou o representante 
regional do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os direitos humanos na África Central7 – de 
pessoas que tinham (e têm) de se presumir inocentes 
do que foi classificado de golpe de estado, mas que 
não tem ar de o ter sido.

Numa entrevista à RTP África8, Patrice Trovoada 
alardeou presença de espírito: lamentou as imagens 
da barbárie e disse que as forças armadas não po-
dem perpetrar tais atos, insuscetíveis de enquadra-
mento na ação operacional por ele citada e, nessa 
medida, justificada na manhã de 25 de novembro. 
Para ele, quem se incorporava nas forças armadas 
teria de seguir valores de humanidade contrários às 
práticas bárbaras. Citou o apelo do governo, logo 
nas primeiras horas, a instituições internacionais 
para investigar os eventos. Lembrou a assunção de 
responsabilidades do Estado para os familiares dos 
mortos. Mas, perguntar-se-á, diluir-se-á assim a 

responsabilidade de indivíduos concretos? Afinal, 
houve quem matasse. 

Outros lembrarão que o apoio aos familiares dos 
mortos se fez à custa do aperreamento militar dos 
funerais, impeditivo de manifestações de acompan-
hamento. A ser verdade9, cumpre lembrá-lo, não se 
pretenderá intimidar e, simultaneamente, comprar 
silêncios? Mesmo travestida de apoio, não constituirá 
uma indignidade a dádiva de dinheiro a familiares 
das vítimas? Será por isto que interditaram o acom-
panhamento dos funerais dos assassinados? 

Na citada entrevista, o primeiro-ministro não ex-
cluiu chamar de novo uma guarda pretoriana (adje-
tivação que recusou), mesmo se a coberto do eufemi-
smo de “ciclos de formação” dos militares. Rejeitou 
receios pessoais, dizendo recear a “subversão das in-
stituições legalmente estabelecidas” no país. Obvia-
mente, protestou empenho na defesa da constituição 
e das leis, as quais invocou, e justamente, aquando 
das eleições presidenciais de 2021. Mas não disse, 
nem lhe foi lembrado, que deitou a constituição e as 
leis à sarjeta na governação entre 2016 e 2018 com 
a criação de um tribunal constitucional de fação e a 
reversão pela força policial de uma sentença de um 
tribunal superior10.

Independentemente do que quer que tenha su-
cedido, parece improvável concluir que houve um 
golpe, até porque, dos supostos mentores, só resta 
um. Logo, e a menos que as autoridades venham a 
admitir que foram enganadas – no que não se crê 
porque o já poderiam e deveriam ter feito –, assoma 
uma consequência política de fundo: todos os são-
tomenses, sem exceção, ainda que à vez, passaram 
a estar irremediavelmente reféns da mentira e do 
medo. Se dúvidas houvesse, não as há mais: o pri-
mado da lei está ferido e a imagem do arquipélago 
como um esteio da democracia e da decência está 
no chão. Infelizmente, os danos de reputação para 
o país são o menos importante. A entropia nas vidas 
e a prevalência do medo nas pessoas são bem mais 
danosas.

Aos governantes e mais responsáveis políticos, 
pergunta-se: haverá moral para governar? Para, por 
exemplo, fazer que (impossível…) reforma das forças 
armadas? E que (impossível…) reforma da justiça? 

Aos cidadãos: haverá um caminho para São Tomé 
que não seja o da escolha entre a espoliação e a vio-
lência? 

Em lugar da política, a violência?

São Tomé está de luto. Infelizmente para os são-
tomenses, emergem todos os pecados que privam 
os homens da liberdade e da vida digna, a saber, 

o medo, a duplicidade e o ódio. E, podendo estar 
paralisados pelo medo – a que nem todos cederam, 
cumpre salientar –, estarão, com justo motivo, re-
voltados11.

Atentas aquelas mortes, quem pode viver em São 
Tomé? Sem começar pela reparação dos enlutados e 
pela promoção a justiça – não necessariamente vin-
gativa, mas reparadora –, como se poderá ocupar 
um qualquer cargo político, ou equivalente, em São 
Tomé? Todos passaram a ter razões para descrer. Na 
circunstância, o enorme capital de expetativa asso-
ciado ao início de uma governação erodiu-se de uma 
vez só.

Todos passaram a ter medo ou a ter razões para o 
ter. Outros, quando tiverem consciência, têm-na cer-
tamente ou pesarosa ou pesada e, nem por isso, deix-
ará de chegar o momento de terem medo. Ninguém 
está a salvo, a falência moral espalha-se mais depres-
sa do que fogo em palha e qualquer um, acomodado 
ou destituído da mais elementar compaixão pelo 
próximo, pode ser o maldito num amanhã próximo.

De há muito defendo que a caracterização de São 
Tomé e Príncipe como um país não violento é uma 
ilusão12. Embora os índices de violência pareçam 
baixos, o antes inconcebível crescendo da violência 
é hoje inegável para quem, com (a embora falível) 
intuição histórica, acompanhe o arquipélago há 
décadas.

Quem viu as imagens da crueldade inimaginável 
de uma pessoa amarrada a ser agredida e gozada 
por não ter escolha senão a de ser espancada com 
laivos de sadismo próprio dos que, como outrora 
os colonos, se imaginam impunes… quem viu essas 
imagens e as coteje com a memória de há apenas 
umas décadas, em que as portas das casas ficavam 
abertas, que poderá dizer do futuro da terra e das 
suas gentes?13 

Há décadas, dirigentes do regime de partido único 
viviam temerosos, por nada, do dia seguinte. Tam-
bém hoje, indivíduos voltam a estar atemorizados. 
Alguma sociedade se baseará na continuada im-
posição do medo ou de uma qualquer canga às pes-
soas?

Gorgulho inventou uma revolta comunista – que, 
escassos dias após a sua chegada à ilha, o inspetor da 
PIDE desmentiu para Lisboa –, Pinto da Costa in-
ventou invasões, Miguel Trovoada foi acusado de at-
entar contra Pinto da Costa, agora assiste-se a “golpe 
de Estado” com mortes… Outrora, o medo. Agora, 
o pavor?

Em suma, num horizonte temporal concebível, a 
terra parece não ter solução que se possa imaginar e 
seja factível, mas… a quem importará?

Pobre São Tomé Poderoso! 

 1 O primeiro-ministro considerou-se alvo do golpe de Estado, como já sucedera em 3 de agosto de 2018. Após as eleições de outubro de 2018, nas quais os partidos até então na oposição arrebataram a maioria dos 
mandatos de deputado, as autoridades desmentiram a ocorrência da dita tentativa de golpe de Estado.
2 Designação de uma força mercenária do exército da África do Sul do apartheid.
3 INFORMAR COM VERDADE | CONFIRMADA A TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO EM STP | Facebook, acesso: 20 de dezembro de 2022.
4 Na altura, em Portugal, disse que execuções extrajudiciais prejudicavam a imagem do país no tocante ao desrespeito dos direitos humanos, cf. O PRIMEIRO MINISTRO SANTOMENSE PATRICE TROVOADA 
AFIRMA NOVAMENTE QUE OS MILITARES QUE ESTAVAM NA PARADA NOS VÍDEOS POSTOS A CIRCULAR DEVEM SER... | By INFORMAR COM VERDADE | Facebook, acesso: 20 de dezembro de 
2022.
5 Presidente de São Tomé e Príncipe pede inquérito sobre "tentativa de golpe de Estado" (msn.com), acesso: 28 de novembro de 2022. 
6  “Encomenda e Traição” provocam a demissão do Chefe de Estado Maior das FASTP – Téla Nón (telanon.info), acesso: 19 de dezembro de 2022.
7 Téla Nón, Comissariado da ONU para os direitos humanos denuncia impunidade em STP – Téla Nón (telanon.info), acesso: 19 de dezembro de 2022.
Veja-se a opinião de Gabriel Costa, in EX- BASTONÁRIO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, EX PRIMEIRO-MINISTRO SANTOMENSE GABRIEL COSTA, TIO DO ALÉRCIO COSTA FALOU À RÁDIO 
FRANÇA INTERNACIONAL SOBRE A... | By INFORMAR COM VERDADE | Facebook, acesso: 20 de dezembro de 2022.
8 Extrato de uma entrevista, in O PRIMEIRO MINISTRO SANTOMENSE PATRICE TROVOADA AFIRMA NOVAMENTE QUE OS MILITARES QUE ESTAVAM NA PARADA NOS VÍDEOS POSTOS A CIRCU-
LAR DEVEM SER... | By INFORMAR COM VERDADE | Facebook, acesso: 20 de dezembro de 2022.
9 Testemunhos indiretos, consonantes com imagens de um funeral, A. Nascimento.
10 Veja-se NASCIMENTO, Augusto, 2018, “São Tomé e Príncipe: recordar os mortos e… que dizer dos vivos?” http://blog.cei.iscte-iul.pt/sao-tome-e-principe-recordar-os-mortos-e-que-dizer-dos-vivos/, acesso: 26 
de janeiro de 2018; NASCIMENTO, 2018, “A abrasiva situação política em São Tomé e Príncipe: por quem os sinos dobram?” in http://blog.cei.iscte-iul.pt/a-abrasiva-situacao-politica-em-sao-tome-e-principe-por-
quem-os-sinos-dobram/, acesso: 11 de maio de 2018.
11 Para o dia 20, foi convocada uma manifestação pelos direitos humanos (cf. Oposição promove manifestação de “repúdio” ao “massacre e tortura” de quatro civis no quartel  (rstp.st), acesso: 20 de dezembro de 
2022). Não terá sido muito concorrida. Há anos, numa delas sucedeu serem mais os polícias do que os manifestantes.
12 NASCIMENTO, Augusto, “O crescendo da violência em São Tomé e Príncipe” in Nova Cidadania nº31, janeiro - março 2007, Lisboa, pp.54-55.
13 Na anterior legislatura, denunciei a tergiversação governamental perante a insanável injustiça de uma morte na polícia judiciária, predita pelo assassinado antes de aí ser levado sob custódia para acabar assassinado 
(NASCIMENTO, Augusto, 2021, “Eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe: especulações e coloquialidade à medida” in Eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe: especulações e coloquialidade à medida 
(africanos.eu), publicado em 23 de julho de 2021 acesso: 23 de julho de 2021) Mas a trama destas mortes é pior.
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Erros inadmissíveis estão na 
moda pois não?!

Por :  Cândida Muvale

Diz-se por aí que: "errar é humano", "só 
erra quem aprende", "só comete erros quem 
trabalha" e por aí vai, até um certo ponto con-
cordo inteiramente com essas afirmações até 
porque sou licenciada em Psicologia e ao lon-
go da minha formação estudei sobre diferen-
tes teorias de aprendizagem a destacar a teoria 
behaviorista que em linhas gerais defende que 
a aprendizagem é o resultado de um processo 
de condicionamento em que as respostas ou 
reacções são associadas a estímulos, estabele-
cendo uma conexão entre o estímulo e a reac-
ção conseguidas após várias tentativas e erros.

O psicólogo Edward Thorndike elaborou 
uma pesquisa em que fez uma "caixa quebra-
-cabeças'' e estudou como os gatos aprende-
ram a escapar da caixa onde concluiu que era 
através de tentativa e erro propondo assim a 
Teoria de Aprendizagem por Tentativa e Erro.

Uppss, acho que me estou a empolgar de-
mais pois não é necessariamente a cerca de 
teorias de aprendizagem, teóricos e experiên-
cias da área que quero hoje abordar e atiçar 
reflexão aos queridos leitores do Jornal Luz do 
Pensamento.

Nos últimos tempos tem se tornado moda, 
termo est que têm diferentes sentidos: na es-
tatística é o valor que aparece com maior fre-
quência em um conjunto de dados ou em uma 
série de observações, no mundo da "moda" é 
uma palavra muito usada para designar uma 
forma de se vestir que é comum para muitos 
ou apreciada por muitas pessoas. Ou seja, é 
muitíssimo frequente vermos na minha visão 
ERROS INADMISSÍVEIS um pouco por 
todas as áreas do saber e não só em todo o 

mundo, mas hoje irei focalizar nos que acon-
teceram/acontecem em Moçambique, país 
que resido e sou oriunda. E passo a destacar 
alguns episódios de erros inadmissíveis que 
ocorreram/ocorrem nesta pérola do Índico:

- Num passado recente acompanhamos 
erros de dados estatísticos sobre o recensea-
mento eleitoral na Província de Gaza (Sul de 
Moçambique) onde se alegou que os dados fa-
cultados eram falsos e correspondiam a uma 
projecção que "talvez" se alcançaria em 2040. 
Aqui nem chega a ser erro mas sim manipula-
ção estatística;

- Este ano 2022, o livro de distribuição gra-
tuita da disciplina de Ciências Sociais da 6a 
classe foi impresso com erros de conteúdo 
gravíssimos, só para citar alguns: o manual 
colocava Moçambique fora da África Austral, 
afirmava incorrectamente que esta região tem 
cinco países e que o Estado do Zimbabwe é 
geograficamente limitado ao norte pelo Mar 
Vermelho, que, na verdade, se localiza mais a 
norte de África;

- E mais recentemente num dos serviços no-
ticiosos da primeira televisão em Moçambique 
de nome Televisão de Moçambique com a si-
gla TVM, a televisão mais antiga e me atrevo 
a dizer a conceituada do país, afirmaram que 
no Natal celebra-se a morte e ressurreição de 
Jesus Cristo;

Esses são apenas alguns casos de erros inad-
missíveis para não falar da implementação de-
ficiente da Tabela Salarial Única (TSU), dos 
erros ortográficos nos comunicados do gover-
no que circulam nas redes sociais, das 99% de 
mulheres grávidas que entraram nas consultas 

pré-natais em Moçambique estarem em tra-
tamento antiretroviral segundo o Ministro da 
Saúde, dos erros médicos que tenho acompa-
nhado que levam tantos cidadãos moçambi-
canos a morte ou agravamento do seu estado 
de saúde, dos tais ditos erros do Código Penal 
de 2019 que mais conforta do que penaliza 
alguns tipos de crimes e seus infractores, entre 
outros erros inadmissíveis que se eu for a citá-
-los e levá-los a peito, sou capaz de virar pa-
ciente do Serviço de Fisioterapia por sequelas 
de AVC devido a hipertensão motivada pelo 
estresse, insatisfação, revolta, raiva e outros 
sentimentos negativos que nos levam ao fra-
casso.

O que me cria ainda mais revolta é alguns, 
muitos ditos formadores de opinião e Douto-
res atirarem a culpa a nova geração (da qual 
faço parte), falam que os profissionais que co-
metem tais erros são alunos do novo currículo 
académico que dita passagem automática (que 
na verdade é passagem por ciclos de aprendi-
zagem), como se nós os tais alunos "beneficia-
dos" desse tal currículo, é que o aprovamos 
que o mesmo fosse implementado, ou seja, 
desastrosamente implementado.

O pior é que muitos só fazem o tal diagnós-
tico de que as coisas estão erradas, péssimas 
e horríveis, porém quase nunca propõem um 
plano ou simples ideia de como reverter o ce-
nário.

Talvez eu faça parte desse grupo, que só re-
clama e pouco ama a pátria. Mas, quem ama 
também critica, orienta, corrige e pune, não 
apenas bajula, escova e lambe botas.

Festas felizes, até 2023.

CULTOS&LIVRES

Tabela Cambial

Compra Venda

USD 63.25 64.51

ZAR 3.65 3.72

EUR 67.12 68.46

Quinta-Feira,  22 de 
Dezembro de 2022
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Paco Planelles / Espanha

Por um mundo mais justo e solidário

Voluntários contra a pobreza, a fome e a injus-
tiça.

 
Caros irmaos moçambicanos,
É típico do ser humano ser solidário, embora 

muitas vezes a indiferença nos domine. Por isso, 
hoje, nestas comoventes festas dos pandeiros, das 
estrelas, da luz e do Amor, nas quais o Cristo que 
nasce é eterna realidade!; quando uma parte da 
população mundial se pergunta o que vai comer 
amanhã e outra simplesmente se pergunta se vai 
comer, a resposta dos cooperadores voluntários da 
nossa nova organização S.O.S. / KUWUNDLA na 
Cidade de Maputo, perante o sofrimento, a mar-
ginalização e as necessidades das crianças órfãs e 
das mulheres moçambicanas pobres e vulneráveis 
- hoje, exclama:

• Indiferente? NÃO! ……Você é necessário.
Voluntários da recém-criada organização mo-

çambicana de solidariedade social e assistência 
S.O.S. / KUWUNDLA - em meio às suas fraque-
zas e fadigas, vivem com alegria a sua tarefa; co-
locando a sua confiança no Menino-Deus, nascido 
em Belém, porque sempre têm no centro do seu 
trabalho humanitário crianças e mulheres vulnerá-
veis, com as quais se identificam o Cristo vivo e a 
sua Mãe, a Bem-aventurada Virgem Maria.

Durante trinta anos de vida, a ONGD & Fun-
dación S.O.S. CHILDREN / ESPANHA já este-
ve na Somália, Ruanda, Djibouti, etc., e também, 
na Missâo Sâo Roque de Matutuine em Bela-Vista 
(Maputo); onde nosso trabalho se concentrou em 
crianças órfãs que estão sozinhas, vítimas de fome 
e conflitos de guerra. Por isso, as crianças órfãs em 
África são a nossa razão de ser; sem esquecer de 
defender a dignidade e os direitos das mulheres, as-
segurando que "uma desigualdade de direitos não é 
justificável" com os homens.

A destruição, a cada ano, dos direitos de dezenas 
de milhões de mulheres e crianças devido à pobre-
za, à fome e a conflitos bélicos - como o que ainda 
existe devido à invasão da Ucrânia pelo exército 
russo de Vladimir Putin - constitui o maior escân-
dalo de nossa século que em festas tão simpáticas de 
Natal e Ano Novo’ 2023 e em um mundo globaliza-
do e interconectado como o nosso já se deve evitar!

PONTO FINA
• Da Cidade de Castellón (Espanha) desejo votos 

aos nossos estimados amigos journalistas moçam-
bicanos da LUZ DO PENSAMENTO e a todos 
os colaboradores voluntários da agora organização 
S.O.S. / KUWUNDLA na Cidade de Maputo, um 
Feliz Natal e Próspero Ano Novo'2023 e que o Me-
nino- Deus, nascido em Belém de Judá, os abençoe, 
irmaos e ao povo moçambicano. 

Saudaçôes, irmaos
Kharimambo swinene

OPINIÃO

MENSAGEM DE NATAL:

O Jornal Luz do Pensamento 
deseja à todos os seus 
colunistas, entrevistados, leitores 
e cidadãos no geral um 
Feliz Natal  e um 
próspero ano novo.



Luz
DO PENSAMENTO

Quinta-Feira,  22 de Dezembro de 2022
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OPINIÃO

A participação das mulheres na vida 
política, económica e social na sociedade 
moçambicana conta com elevada consi-
deração a forte e corajosa figura da Josina 
Machel que foi uma revolucionária anti-
-colonial que lutou pela independência 
do país e pelos direitos das mulheres.

Josina Machel e outros nomes torna-
ram alcançável o sonho e a necessidade 
da participação feminina nos aspectos 
que decidem o decurso da nossa história  
enquanto também  protagonistas. Realça-
ram o nosso papel enquanto advogadas 
de nossos direitos mas também dos nossos 
deveres. Estas mulheres marcaram a mu-
dança de paradigma da mulher enquan-
to um ser frágil protegido pelo homem e 
desfiguram por completo a ideia de divi-
são rigorosa de funções.

As mulheres juntarem-se aos homens 
na luta pela libertação do país trouxe-nos 
a inserção e redução ainda que mínima 
das desigualdades sociais enfrentadas por 
aquela e esta geração. No actual contexto 
as armas tornaram-se invisíveis mas estão 
lá pois as mulheres continuam a levantar 
o debate e a impor a sua importante par-
ticipação na sociedade.

A partir disto a política é um assunto 
também das mulheres, são elas que en-
quanto vítimas de uma sociedade há mui-

to masculinizada devem buscar respostas 
a enorme carência de soluções aos demais 
problemas que enfrentam.

Mais do que oferecer exposição a cargos 
de tomada de decisão é importante que 
haja liberdade para propor, criar e in-
fluenciar. É importante que estas mulhe-
res possam de facto fazer mudanças em 
prol do bem estar das mulheres, são elas 
que melhor entendem as necessidades no 
meio laboral, na assistência médica, edu-
cação, conhecem os contornos do casa-
mento prematuro entre outros.

Com a contribuição de mulheres como 
Josina Machel alcançamos em Moçambi-
que grandes realizações que destacam o 
longo caminho emancipatório alcançado 
por isso ocupamos hoje enquanto nação 
posições consideráveis a nível interna-
cional e da SADC no que tange a repre-
sentação da mulher nos órgãos decisores, 
portanto são resultados comemorativos 
rumo ao progresso e a inclusão.

Verificamos uma subida considerável 
do número de mulheres no parlamen-
to na legislatura de 2019-2024 com 116 
mulheres, esta subida reflete as conquistas 
que temos vindo a alcançar mas não nos 
impede de buscar por mais espaço e reali-
zar o sonho de todas enquanto moçambi-
canas no sentido de criar leis de nós para 

nós respeitando as nossas reais necessida-
des e fazendo face aos problemas enfren-
tados principalmente no que concerne à 
educação.

A educação vem ao de cima neste deba-
te porque constitui o elemento primordial 
para que as mulheres estejam de facto ca-
pacitadas e saibam identificar o seu papel 
enquanto agentes de mudança. Vários 
factores sociais colocam a mulher distante 
desta realidade, a desigualdade de opor-
tunidades, factores culturais  e econômi-
cos que favorecem os casamentos prema-
turos e a tradicional ideia da mulher estar 
directamente ligada às tarefas domésticas.

Ainda é muito presente o machismo es-
truturado perpetuado até por mulheres, 
onde posições laborais, actividades fami-
liares e papéis sociais assumem-se como 
sendo só de homens ou só de mulheres 
portanto não temos representatividade 
robusta em algumas áreas e impossibilita-
-nos de enxergar o papel crucial que te-
mos enquanto agentes de mudança.

A contribuição das mulheres no espaço 
público tem promovido profundas mu-
danças e grande impacto na historia da 
politica no nosso país. É importante criar 
esta representatividade evidenciando os 
progressos da luta por mais inclusão das 
mulheres na tomada de decisões. 

Por: Deisy Monjana

Avanços e desafios da participação 
política da mulher em Moçambique

PUBLICIDADE


