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O Embaixador do 
Brasil efectuou 
no dia (16/1), 

uma visita de trabalho 
ao Banco de Leite Hu-
mano do Hospital Cen-
tral de Maputo, inau-
gurado em 2018, fruto 
de um projecto de co-
operação técnica co-
ordenado pela Agência 
Brasileira de Cooper-
ação (ABC) em parceria 
com a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) e o 
Ministério da Saúde de 
Moçambique.

Durante a visita guiada, 
o diplomata brasileiro 
que na altura da inau-
guração deste impor-
tante empreendimento 

não desempenhava as 
actuais funções, percor-
reu cuidadosamente as 
instalações ao mesmo 
tempo que recebia ex-
plicações detalhadas 
sobre o funcionamento 
deste serviço que até 
então é o único do gé-

nero no país.
A visita tinha por objec-
tivo avaliar o funciona-
mento do BLH um ano 
após entrada em fun-
cionamento e estudar 
mecanismos de expan-
são para outras uni-
dades hospitalares.
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Actualmente, o banco 
de leite conta com cer-
ca de (800) dadoras, e 
(76) receptores na sua 
maioria bebés prema-
turos sendo que os pos-
tos de colecta de leite 
encontram-se baseados 
nos centros de saúde do 
Chamanculo, Xipama-
nine, Bagamoyo e Zim-
peto. 
Aproveitando a oc-
asião, Sónia Bandeira, 
Directora do Banco de 
Leite, deixou um apelo 
as mulheres que pro-
duzem leite em quanti-
dades suficientes, a se 
dirigirem aos postos de 

colecta existentes para 
doar leite como forma 
de salvar a vida dos 
recém-nascidos pois, e 
segundo explicou, algu-

mas mães por diversas 
razões, não conseguem 
produzir leite suficiente 
para alimentar os seus 
bebés.

ARMINDO TIAGO PROMETE CON-
TINUIDADE DO TRABALHO DEIXADO 
POR NAZIRA ABDULA
TRABALHO, TRABAL-
HO E TRABALHO, foi a 
retórica do discurso de 
Filipe Nyusi durante a 
sua campanha eleitoral 
e no acto de investidura 
do novo executivo.

Na tomada de posse dos 
novos ministros, Filipe 
Nyusi advertiu que não 
vai aceitar “desculpas” 
em caso de falhanço, 
apelando aos ministros 

para se focarem nos re-
sultados que permitam 
a melhoria da vida do 
povo.
“Doravante, não poderá 
existir a desculpa de 
que sou novo ou nova 
na função, pois as in-
stituições que passam a 
dirigir sempre existiram 
e possuem instrumen-
tos que delimitam as 
suas atribuições e com-
petências”, afirmou Fil-

ipe Nyusi, falando após 
empossar os novos 
membros do Executivo, 
no passado dia (18.01).
Fazendo jus a esta reco-
mendação, Armindo 
Tiago, abandonou por 
instantes na manhã de 
ontem (20) o seu gabi-
nete de trabalho para 
efectuar uma visita 
relâmpago ao Hospital 
Central de Maputo.
Nesta que é uma das 
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suas mais recentes 
aparições em público 
como Ministro da saúde, 
Tiago concentrou a sua 
visita apenas no Serviço 
de Radiologia, desta 
unidade sanitária.
Durante a curta tra-
jetória que efectuou na 
companhia de alguns 
membros do seu con-
sultivo e da Direcção 
máxima do HCM, o min-
istro foi-se inteirando 
sobre o funcionamento 
daquele serviço onde 
teve a oportunidade de 
receber informações 
sobre os investimentos 
em curso.
 Aqui, o Ministro da 
Saúde ficou a saber da 
retomada para breve 
dos exames de res-
sonância magnética que 

se encontram suspen-
sos há sensivelmente 
um ano devido a avaria 
do equipamento que no 
entanto, já foi substituí-
do por um novo e mod-
erno.
Foi explicado ao Minis-
tro que o equipamento 
e acessórios já foram 
instalados, faltando ap-
enas alguns detalhes 

como por exemplo a 
revisão do sistema elé-
trico que é bastante es-
sencial para garantir a 
segurança do equipa-
mento.
Segundo explicação 
dada no local da vis-
ita, foi recomendado 
pela empresa fornece-
dora, para se garantir 
uma energia de quali-
dade antes da entrada 
em funcionamento do 
aparelho para evitar 
a sua danificação tal 
como aconteceu com o 
anterior. 
Paralelamente, encon-
tram-se em formação, 
10 técnicos que es-
tarão habilitados para 
o manuseamento ad-
equado e seguro do eq-
uipamento.
No entanto, o dirigente 
recebeu garantias de 
que muito em breve, o 
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aparelho estará em fun-
cionamento aliás, seg-
undo informações recol-
hidas no local, a entrada 
em funcionamento es-
tava previsto para finais 
do ano passado mas tal 
não aconteceu por mo-
tivos alheios ao hospital 
como a instalação de 
um posto de transfor-
mação de energia pela 
Eletricidade de Moçam-
bique e revisão do sis-
tema elétrico.
Após entrada em fun-
cionamento e segundo 
explicou a Directora 
daquele Serviço, numa 

primeira fase, serão 
privilegiados os doen-
tes internos, e só a pos-
terior, se abrangerá o 
público externo.
Na sua breve inter-
venção, Armindo Tiago 
mostrou-se satisfeito 
pelo que viu e ouviu e 
assegurou que no pre-
sente quinquénio dará 
continuidade ao tra-
balho iniciado pela sua 
antecessora Nazira Ab-
dula, melhorando o que 
for necessário.
Aliás, este posiciona-
mento do Ministro da 
Saúde coincide com a 

recomendação de Fil-
ipe Nyusi que alertou 
ao novo executivo para 
não inventar a roda 
numa clara alusão para 
não ignorarem o trabal-
ho deixado pelos seus 
antecessores.
O Ministro da Saúde 
disse ainda que o seu 
foco nos próximos cinco 
anos consistirá na mel-
horia dos cuidados de 
saúde, garantir digni-
dade aos doentes e criar 
condições para que os 
profissionais de saúde 
trabalhem satisfeitos.

Com cento e catorze 
anos de existência, o 
Serviço de Urgências de 
Adultos (SUR) do Hos-
pital Central de Maputo 
(HCM), funcionará nos 
próximos 18 meses em 
instalações provisórias, 
para dar lugar a obras 
de reabilitação e re-
qualificação total.
A informação foi avan-
çada na manhã de hoje, 
(29/1), por Mouzinho 
Saíde, Director Geral 
em conversa exclusiva, 

com o Departamento de 
Comunicação e Imagem 
daquela unidade hospi-
talar.
Segundo Saíde, ao lon-
go destas 11 décadas 
de existência, o hospi-
tal foi assumindo outras 
abordagens e ganhando 
novas valências sem, no 
entanto, serem acom-
panhadas por interven-
ções de manutenção ou 
reabilitação estrutural 
significativas, razão pela 
qual, foi definido como 

prioridade imediata, a 
revisão total do sistema 
elétrico e a reabilitação 
e requalificação dos 
serviços de urgências 
de adultos para garantir 
um melhor atendimento 
aos pacientes.
Por conta disso e após 
aprovação do projecto 
executivo, iniciaram tra-
balhos de reabilitação e 
requalificação do SUR 
cuja empreitada que 
terá a duração de de-
zoito meses, está avali-
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ada em 185 milhões de 
meticais, provenientes 
do Orçamento do Esta-
do.
O processo de reabili-
tação que teve início em 
2019, já permitiu a de-
molição total do edifico 
onde funcionava a quin-
ta esquadra da polícia, 
que também é parte 
integrante do projecto, 
encontrando-se esta a 
funcionar temporari-
amente em instalações 
provisórias.
Segundo deu a conhec-
er o dirigente, enquanto 
decorre a empreitada, 
o Banco de Socorros 
funcionará temporari-

amente ao lado do ed-
ifício onde actualmente 
funciona o serviço de 
hemodiálise. 

O QUE SE ESPERA DE 
NOVO?

O novo figurino prevê 
o aumento dos balcões 
médicos, sala de ob-
servação e serviços de 
pequena cirurgia, ester-
ilização, cuidados inten-
sivos, bloco operatório, 
ampliação do espaço 
para atendimento aos 
doentes ambulatóri-
os, criação de espaços 
distintos para doentes 
do fórum cirúrgico e 

medico, reabilitação do 
laboratório, bloco oper-
atório, sanitários e sala 
para acompanhantes, 
só para mencionar al-
gumas benfeitorias.
Com estas interven-
ções, espera-se dupli-
car a actual capacidade 
de camas existentes 
que se situam em 8 na 
cirurgia e igual número 
na medicina o que vai 
aumentar a capacidade 
de resposta face a de-
manda.
Para reduzir o risco de 
contaminação, o fluxo 
de doentes será mel-
horado o que vai per-
mitir com que, aqueles 
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com doenças contagio-
sas tenham espaços de 
circulação específicos 
onde o público não ten-
ha acesso.
Outro dado importante 
que o novo figurino traz 
é a existência de salas 
de ressuscitação que 
actualmente não exis-
tem e a criação de con-
dições que permitam 
a fácil visualização das 
ambulâncias que che-
gam a partir do exterior 
do edifício.

CAPACIDADE DE AT-
ENDIMENTO NA FASE 
TRANSITÓRIA.

É indubitavelmente in-
questionável que a ca-
pacidade de atendi-
mento nos serviços de 
urgência de adultos por 

sinal uma das princi-
pais portas de entrada 
no HCM vai reduzir con-
sideravelmente durante 
este período transitório 
trazendo consigo en-
chentes e lentidão no 
atendimento devido a 
limitação do espaço. 
Para reduzir o impacto, 
o Director Geral do HCM 
pede a compreensão e 
colaboração do público 
para optarem por out-
ras unidades sanitárias, 
como forma de descon-
gestionar o HCM e mel-
horar o atendimento.
Aliás, Mouzinho Saíde 
fez questão de lembrar 
sobre os critérios de 
atendimento no HCM 
pois, e segundo expli-
cou, só devem ser ad-
mitidos doentes referi-
dos por outras unidades 

sanitárias, facto que 
nunca foi respeitado 
pelos utentes. Só para 
se ter uma ideia clara, 
o dirigente explicou que 
mais de 80% dos doen-
tes atendidos nesta 
unidade hospitalar não 
reúnem critérios e caso 
esta condição não seja 
respeitada nos próxi-
mos meses, a institu-
ição viverá momentos 
difíceis e de verdadeiro 
caos.
Recorde-se que actual-
mente, o Serviço de 
urgências recebe em 
média e em períodos 
normais, 500 pacientes 
por dia, número que 
chega a triplicar nos 
momentos de pico, sen-
do o local com maior ro-
tatividade no HCM.

AUMENTAM CASOS DE MORTE POR 
TUBERCULOSE INFANTIL
A tuberculose (TB) é 
considerada uma das 
dez principais causas 
de morte no mundo, 
com cerca de 1 milhão 
de vítimas por ano das 
quais, quatrocentas são 
crianças. 
Moçambique é clas-

sificado como um dos 
países com alta carga 
da doença, com uma 
taxa de cerca de 160 
mil novos casos por 
ano e encontra-se na 
lista dos 22 países que, 
no seu conjunto, con-
tribuem para cerca de 

80% do peso da doen-
ça no mundo, ocupan-
do actualmente a 11ª 
posição.
Segundo estatísticas 
hospitalares, durante 
o ano passado, foram 
registados no Hospi-
tal Central de Maputo 
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(HCM), 80 casos, dos 
quais, 14 resultaram em 
morte, o que representa 
um aumento na ordem 
de 100% comparado 
com 2018 onde houve 
um registo de 7 óbitos 
de um total de 95 novos 
casos diagnosticados.
As elevadas taxas de 
mortalidade result-
antes de complicações 
devido a doença, con-
tinuam a tirar sono as 
autoridades sanitárias 
moçambicanas razões 
pela qual levou o Minis-
tério da Saúde a lançar 
em 2017, um novo re-
gime de tratamento da 
tuberculose em crian-
ças, designadas “doses 
fixas combinadas.
Trata-se da combinação 
de rifampicina, isonia-

zida, pirazinamida e et-
ambitol, comprimidos 
que, ao contrário do 
que acontecia anterior-
mente, são dissolvidos 
em água num espaço 
de poucos segundos, 
permitindo um consu-
mo fácil às crianças.
As novas formas de 
tratamento são segu-
ras, acessíveis, amigos 
da criança (devido ao 
sabor a fruta) e estão 
nas doses recomenda-
das, assim como inter-
nacionalmente aceites 
e estão disponíveis em 
todas as unidades sani-
tárias do país.
Durante muito tempo 
a terapia nesta faixa 
etária era mais difícil por 
causa da necessidade 
de dividir e/ou esmagar 

uma série de comprimi-
dos e gerava incerteza 
quanto a toma da dose 
correcta o que propic-
iava a ocorrência da tu-
berculose resistente a 
medicamentos.
No entanto, o Siste-
ma Nacional de Saúde 
tem registado melho-
rias na capacidade de 
diagnóstico, o que tem 
contribuído para que se 
identifiquem mais casos 
perdidos, e se controle 
a evolução da doença 
no seio da população no 
geral.
A TB geralmente atinge 
as crianças através do 
contacto com doentes 
já infectados, sendo 
que em crianças tem 
sido frequentemente 
descurado uma vez que 
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estas não são, regra 
geral, bacilíferas e por 
isso muitas vezes não 
são contempladas pelos 
programas de controlo 
da doença.
No entanto, a doença 
é evitável e, na grande 
maioria dos casos, tem 
evolução favorável 
para a cura, com taxas 
de sucesso entre 95-
100%.
Nota importante é que, 
se não tratada cor-
rectamente, a doen-
ça pode levar à morte 
ou provocar sequelas, 
comprometendo a fun-
ção respiratória ou mo-
tora, dependendo da 
evolução. O Tratamen-
to tanto para adultos e 

crianças é gratuito em 
qualquer unidade sani-
tária do país e o Progra-
ma Nacional de Com-
bate a Tuberculose tem 
garantido a disponibili-
zação gratuita do medi-
camento. O problema é 
que, alguns pacientes 
abandonam o trata-
mento e isso deixa a 
bactéria da tuberculose 
mais forte e aumenta o 
risco de transmissão.
Moçambique está no 
terceiro, e sexto lugar 
em incidência e mor-
talidade devido à tu-
berculose e é também 
um dos poucos países 
cujas cifras não es-
tagnaram nem caíram 
nos últimos anos. De 

acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) a incidência esti-
mada para todo o país 
é de 552 por 100.000 
habitantes, sendo 58% 
dos casos notificados 
de tuberculose HIV 
positivos. A taxa de de-
tecção de acordo com 
as estimativas da OMS 
é de somente 37%, o 
que implica um grau 
de incerteza enorme da 
real carga de doença no 
país.
Para reverter o quadro, 
o Governo e parceiros 
de cooperação investem 
anualmente cinquenta 
milhões de dólares no 
Programa Nacional da 
Tuberculose.

PRIMEIROS BEBÉS DO ANO VINTE E 
VINTE PRESENTEADOS NO HCM

Já é tradição na maior 
unidade sanitária 
do país presentear 

os primeiros bebés nas-
cidos as primeiras horas 
do ano e desta vez foi 
igual mas com um sem-
blante bem diferente. É 
que o acto contou com 
a nobre presença das 
SAMURAIS, tal como é 
conhecida a selecção 

nacional de basketball 
feminino de Moçam-
bique, uma iniciativa da 
Direcção do HCM que 
não quis perder a opor-
tunidade para home-
nagear as heroínas do 
desporto nacional que 
se preparam a todo gás 
para marcar presença 
no mais cobiçado palco 
do desporto mundial – 

os jogos olímpicos.
”Bless” ( “Benção”, tra-
duzido para a língua por-
tuguesa), nome escol-
hido pelos progenitores 
para o primeiro bebé do 
sexo masculino e que 
veio ao mundo quando 
passavam precisamente 
cinco minutos da meia 
noite, comanda a lista 
dos primeiros cinco be-
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bés nascidos em 2020.
Os recém integrantes 
dos 27,798 milhões de 
habitantes moçambica-
nos, receberam enxo-
vais e suas mamães 
foram presenteadas 
com uma capulana cada 
que, diga-se a bono da 
verdade servirá para 
ajuda-las a transporta-
los as costas durante 
as passeatas, tal como 
é tradição na cultura 
moçambicana.
A entrega destes 
brindes, só foi possível 
graças aos amigos do 
hospital, um grupo de 
parceiros sem fins lu-
crativos que compar-
ticipam e tem apoiado o 
Hospital Central de Ma-

puto em várias ocasiões 
especiais com maior 
destaque para o Natal 
solidário do doente, o 
dia da criança e a oferta 
de brindes aos primei-
ros bebés nascidos a 
cada ano.
As SAMURAIS, figuras 

incontornáveis do bás-
quete nacional moçam-
bicano, agradeceram 
pela preferência com 
que foram distinguidas 
e apelidaram os cinco 
recém nascidos de fu-
turos campeões numa 
clara demonstração de 
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pretenderem vê-los fu-
turamente integrados 
na selecção nacional de 
basket.
A transição do ano na 

maternidade do HCM foi 
considerada calma, com 
registro de (5) nasci-
mentos dentre os quais, 
(3) do sexo masculino 

e (2) do sexo feminino, 
todos resultantes de 
parto normal e gozando 
de boa saúde.

HCM REGISTOU CALMIA NA TRAN-
SIÇÃO DO ANO

Apesar da agitação reg-
istrada nas últimas 24 
horas, o Hospital Cen-
tral de Maputo conside-
ra de calma a transição 
do ano.
Segundo estatísticas 
hospitalares na manhã 
de hoje tornadas públi-
cas, foram atendidos no 
maior hospital do país 

504 doentes, contra os 
323 atendidos no mes-
mo período de 2018.
Deste número, (78) pa-
cientes foram interna-
dos por diversas com-
plicações de saúde mas 
sem registro de óbitos.
No entanto, ha regis-
tro de (3) óbitos exter-
nos, sendo (1) de fórum 

clínico e os restantes (2) 
por traumatismo sendo 
um por embate contra 
um poste e outro, víti-
ma de atropelamento.
A maior parte dos doen-
tes atendidos foi moti-
vado por diversos tipos 
de traumas com maior 
incidência para as que-
das com um registro de 
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42 casos, 18 por aci-
dentes de viação, dos 
quais três permanecem 
em observação na ci-
rurgia e os restantes 
concedidos alta.
Destas vítimas, 
destaque vai para um 
menor de apenas 5 anos 
de idade, vítima de at-
ropelamento estando 
ainda em observação 
mas estável.
As agressões físicas 
representam outro tipo 
de trauma com 18 casos 
registrados, dos quais, 
(5) pacientes ainda 
se encontram em ob-
servação vítimas de es-
faqueamento, (2) com 
traumatismo torácico, 
(1) com traumatismo 
abdominal aberto sob 
cuidados intensivos, e 
(1) com ferimento no 
cotovelo.
Quanto aos traumas 

por manuseamento de 
objectos pirotécnicos, 
vulgo “paixões”, deu 
entrada apenas (1) pa-
ciente contra os (12) 
registrados em igual 
período do ano passado 
facto que revela que as 
pessoas estão cada vez 
mais conscientes sobre 
os perigos que o mau 
uso destes objectos 
acarreta para a saúde.
Aproveitando a ocasião, 
Mara Ribeiro, Médica 
dos Serviços de Urgên-
cias voltou a lembrar 
aos pais e encarregados 
de educação sobre a ne-
cessidade e importân-
cia de vigiar constante-
mente as crianças, uma 
vez que os casos de vi-
olações sexuais tendem 
a aumentar.
A título de exemp-
lo, houve registro nas 
urgências de Pediatria 

de uma violação sexual 
perpetrado contra um 
menor do sexo masculi-
no, de 14 anos, um fac-
to que se registrou no 
bairro Ka-maxaquene.
Mara Ribeiro, explicou 
ainda que dos casos que 
deram entrada na maior 
unidade sanitária do 
país foram por causas 
evitáveis daí que deixa 
um alerta para uma 
maior atenção princi-
palmente nesta quadra 
festiva em que os âni-
mos têm tendência a 
aumentar.
Recorde-se que medi-
das como não se fazer 
ao volante sob efeito 
de álcool, evitar fazer-
se as praias sob estado 
de embriaguez, podem 
ajudar a evitar aci-
dentes de viação e ca-
sos de afogamentos.

DÉCIMA SÉTIMA MISSÃO INTER-
NACIONAL ONCOLÓGICA ESCALA 
HCM
Catorze Especialistas 
com larga experiência 
no diagnóstico e trata-
mento do cancro do colo 
do útero provenientes 

dos Estados Unidos da 
América, Brazil e Por-
tugal, encontram-se no 
país desde o passado 
dia 29 de Janeiro para 

uma missão de sete 
dias no Hospital Central 
de Maputo (HCM).
Esta é a 17ª vez que 
esta equipa faz-se pre-
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sente em Moçambique  
para uma actividade do 
género que conta com 
a parceria do Hospital 
Central de Maputo, MD 
Anderson Cancer Cen-
tre, Rice University dos 
EUA; Hospitais de Can-
cer de Barretos, Albert 
Einstein, AC Camargo, 
Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Porto 
Alegre e o Instituto de 
Câncer do Brasil.
Durante a sua estadia 
no solo pátrio, a equi-
pa tem vindo a trabal-
har com Especialistas 
Moçambicanos no diag-
nóstico e tratamento da 
doença em pacientes já 
identificados com recur-
so a técnicas modernas.
É nesta senda que 
quinze pacientes serão 
submetidos a igual 
número de interven-

ções cirúrgicas no próx-
imo dia 03 de Fevereiro, 
data que coincide com 
as comemorações do 
aniversário da morte de 
Eduardo Mondlane, con-
siderado herói nacional 
e arquitecto da unidade 
nacional.
Para além do trata-
mento dos doentes, 32 
profissionais de saúde 
das regiões sul e centro 

do país serão submeti-
dos a uma capacitação 
em  colposcopia e LEEP 
(Loop Electrosurgical 
Excision Procedure), 
onde pela primeira vez 
em missões do gênero, 
três especialistas nacio-
nais formados no Brasil 
participarão como for-
madores.
 Cesaltina Lorenzoni, 
Chefe do Programa Na-
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cional do Cancro no 
Ministério da Saúde 
e  Directora Científica 
e Pedagógica do HCM, 
vê nestas missões uma 
oportunidade única e 
imensurável de Moçam-
bique tirar proveitos em 
conhecimentos e técni-
cas eficazes que permi-
tam fazer diagnósticos 
e tratamento do cancro 
do colo do útero mais 
precisos, numa altura 
em que, intensificam-se 
no país acções de luta 
e combate contra esta 
enfermidade que tem 
vindo a ceifar muitas 
vidas.
Um dos momentos mar-
cantes desta missão 
será a visita da primeira 

dama de Moçambique, 
Isaura Nyusi aos doen-
tes em tratamento in-
ternados no HCM onde 
terá a oportunidade de 
se inteirar de perto, so-
bre os avanços até aqui 
alcançados.
A esposa do Presidente 
da República, através 
do seu gabinete de tra-
balho, tem vindo de for-
ma incansável a apoiar 
acções de luta e com-
bate contra o cancro 
tendo, em Agosto de 
2019 durante uma vis-
ita que efectuou a Rús-
sia, lançado um apelo as 
empresas daquele país 
a ajudarem Moçam-
bique a adquirir equipa-
mento de ponta para o 

tratamento deste mal.
A primeira dama en-
tende que, através de 
acções de responsabili-
dade social, estas com-
panhias podem, con-
tribuir para a melhoria 
da saúde da mulher e 
criança no país.
Em Moçambique, esti-
ma-se que pelo menos 
25 500 pessoas sofram 
de diferentes tipos de 
cancro. Destas, 5.3% 
têm cancro da mama e 
17% padecem do can-
cro do colo do útero.
No entanto, o trata-
mento do cancro no país 
tem evoluído significati-
vamente ao longo dos 
anos, com a introdução 
de novas tecnologias, 
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assim como formas de 
tratamento mais efica-
zes e com melhor quali-
dade para os pacientes.
Apesar dos progessos 
alcançados, o sector 

da saúde defende que 
a prevenção continua 
a ser o caminho mais 
recomendável por isso, 
através do Programa 
Nacional de Combate ao 

Cancro, tem investido 
em campanhas de con-
sciencialização sobre a 
importáncia do rastreio 
e diagnóstico precoce 
da doença

O que aconteceu foi o seguinte: fui 
recentemente muito aconselhado a 
participar de cerimônias honrosas e 
andar pelos arredores das cidades 
e do litoral do meu país. Confesso, 
vou andando, mas ainda não sei para 
quê. Participei recentemente de uma 
grande cerimónia decorrida numa 
das praças da cidade. A praça foi 
como um aeroporto para mim, além 
da mistura das raças, pessoas indo 
e vindo de todos sentidos, tive tam-
bém a sensação de avistar algumas 
aeronaves sobrevoando o lugar.

Como estava abarrotado de gente, 
fiz como qualquer um faria: procurar 
um rosto familiar e se acoitar ao 
lado. Devo em parte, agradecer aos 
Órgãos de Comunicação Social por 
tornarem rostos estranhos cada dia 
mais familiares. Não posso afirmar à 
risca se a pessoa que redigia o papel 
cujo o teor passarei a transcrever é 
desses rostos de fama televisiva ou é 
mesmo alguém das minhas relações, 
mas posso dizer com certeza que 
o conheço, tem desses nomes que 
quanto mais revelados, mais anôni-
mos ficam.

Neste parágrafo passo a delator de 
mim mesmo. Mas deixo a opinião 
pública julgar meus actos. Quando o 
sujeito escrevia era como se dentro 
nascesse-lhe um outro historiador. 
Observei com esmero o bilhete que 
ele rabiscava no resguardo da axila, 

e por fim não me contive. Furtei-lhe 
o papel e esgueirei-me com o apuro 
de uma serpente. Fiz isto primeiro 
pelo fascínio e segundo por segu-
rança, pois do jeito que o ar anda-
va infestado, tivessem sido outros 
olhos a ver, talvez não tivéssemos 
este excerto, ou talvez nos faltasse 
o historiador.

Assim ele escrevia:

“Cartas de analogias a um país faz-
de-contas:”

«- O meu país engravideceu de 
novo, é mais uma dessas concep-
ções quinquenais. Um estado grávi-
do, aliás muito grávido!

O triste nessa nova, é lembrar que 
no tempo já passado, ele nunca deu 
à luz. Desta vez pode até dar parto, 
mas não a luz. Porque dar à luz, é 
não precisar nascer para tornar al-
guém vivo e existir em vários mun-
dos. Dar à luz é abrir as portas e 
todos os acessos e permitir-se a luz, 
é tirar as algemas, é cair a cruz, é 
quebrar rotinas, é acordar para son-
har.

Dar à luz é ser verdadeiro, é ser cri-
ado e também criador. Dar à luz é 
afinal, assegurar que haja um son-
ho a quem nunca dormiu.

Na última gestação, o meu país so-

Edmilson Mavie
AnAlogiAs no MEu pAís

Crónica do mês
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freu abortos, alguns induzidos às 
ocultas, outros espontâneos e uns 
tantos legais.
Quando abortou a economia, nin-
guém desconfi ou, mas o sangue 
denso e fétido, até hoje suja as mão 
de quem o toca.
Quando foi a vez de abortar a se-
gurança não sofreu sozinho, tam-
bém sofreu aquele que induziu. 
Muito próximo ao trabalho de parto, 
quando a dor transitava de física à 
existencial, quando esteve por dar 
à luz a paz, alguém estendeu a mão 
e retirou-lhe o cordão. Hoje a pla-
centa da paz está ressecando longe 
do seu feto.
Entre um quase parto do ensino eu 
notei que a afi nal, o meu país nunca 
tinha engravidado do ensino à sério, 
foi sempre uma gravidez psicológi-
ca, dessas fecundações sem gâme-
tas, barriga sem massa, útero vazio. 
Aqui nunca houve aborto porque 
nunca nada foi concebido.

Na gestação da saúde, pensava que 
o meu país tivesse conseguido, que 
fosse dessas grávidas em que se 
consegue mais de um feto. Afi nal era 
tudo um presságio aziago. Os abor-
tos vieram de todos lados. Há quem 
aponte o pré-natal que falhou: to-
dos medicando a seu bel-prazer. Há 
quem também considere mutações 
embrionárias engenhosas. A verdade 
é que o mais estranho dos fenómenos 
sucedeu: o meu país começou a de-
sengravidar-se, o feto a minguar e 
o útero a comprimir-se. Hoje restam 
só enjoos de uma gravidez que havia 
sido...»

«Fim da transcrição»»

Pode ser que ainda se encontrem 
excertos destes, perdidos na mesma 
praça ou algures nos arredores da ci-
dade ou no litoral. Se assim for, en-
tão há promessas!

In gotas de verdades em palavras soltas
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