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A 
queda do Embraer 190 das 

Linhas Aéreas de Moçam-

bique (LAM) interrompeu 

um trajecto de cerca de 70 

anos sem acidentes, na soma dos anos 

que a transportadora leva com a actu-

al denominação e o período em que 

operou com o nome da antecessora.

O avião despenhou-se próximo da 

base de Bagani, a sede do Batalhão 

Búfalo durante a guerra em Angola. 

Bagani fica junto ao rio Kavango, que 

em Angola tem o nome de Cubango 

e desagua em delta no interior da Na-

míbia no parte de Chobe.

O Batalhão Búfalo foi constituído es-

sencialmente por tropas angolanas do 

Batalhão Chipenda da FNLA.  Hoje 

vivem em Pomfret, uma vila mineira 

no norte do Cabo Ocidental na RSA.

A região, onde morreram as 33 pes-

soas que iam a bordo da aeronave, 

acabou com um registo de mais de 33 

anos sem despenhamentos, desde que 

a companhia de bandeira moçambi-

cana assumiu a designação de LAM, 

a 14 de Maio de 1980.

A LAM recebeu da sua antecessora 

Direcção de Exploração do Trans-

porte Aéreo (DETA) uma história 

com um percurso de pouco mais de 

36 anos de voo sem sinistros. Até en-

tão, a DETA tinha o registo de um 

único desastre.

A 23 de Fevereiro de 1944, um Lo-

ckheed 14 Super Electra caiu em 

Quelimane, num acidente em que 

morreu o comandante Francisco 

Pinto Teixeira, filho do director da 

DETA, Major Francisco dos Santos 

Pinto Teixeira, considerado o verda-

deiro pai da companhia de bandeira 

moçambicana.

O infortúnio de Quelimane deu-se 

apenas oito anos após a criação da 

DETA, que foi a 26 de Agosto de 

1936.

O “currículo” de apenas dois aciden-

tes em cerca de 70 anos de existên-

cia corrobora a fama de companhia 

segura de que goza a LAM, e muito 

enfatizada pelos gestores da empresa 

e autoridades moçambicanas, desde 

Babwata.

“Esta empresa só teve dois acidentes. 

Podemos considerar que esta é uma 

companhia segura”, considera Alves 

Gomes, jornalista e conhecido entu-

siasta da aeronáutica, em entrevista 

ao Notícias.

A assombração do 
banimento
Uma relação muito presente nas 

crónicas da comunicação social es-

trangeira sobre a tragédia, a queda 

do Embraer obrigou a LAM e o Go-

verno a esclarecerem que a interdição 

das transportadoras aéreas moçambi-

canas na União Europeia derivou da 

reprovação dos padrões de segurança 

do sistema aeroportuário, a cargo do 

regulador, o Instituto Nacional de 

Aviação Civil.

“Não tenho conhecimento de que 

exista um banimento contra a LAM”, 

respondeu, visivelmente amuado, 

o ministro dos Transportes e Co-

municações moçambicano, Gabriel 

Muthisse, quando questionado sobre 

o futuro das companhias moçambi-

canas no mercado europeu, face ao 

despenhamento do Embraer 190.

Virtualmente afastada a teoria do 

mau tempo, apontada de modo con-

tundente pelas autoridades moçam-

bicanas como circunstância climaté-

rica que prevalecia no momento do 

desastre, a comissão de inquérito terá 

de se concentrar noutras eventuais 

causas do sinistro.

“Não sei quais são ou que podem ter 

sido as causas do incidente. Eu posso 

dizer que são mil. Alguém que tente 

dar razões de causas sobre este aci-

dente está a especular. As únicas coi-

sas que podemos dizer é que a torre 

de controlo do Botswana constatou 

que o avião estava a ter uma queda de 

cinco mil pés por minuto, do cálculo 

que eles fizeram. Pode ter sido mais, 

mas é este cálculo que eles fizeram”, 

afirma Alves Gomes, na mesma en-

trevista ao matutino.

O que está assente é que o Embraer 

destroçado era novo, uma vez que foi 

fabricado em 2012, o comandante da 

aeronave era “experiente”, dado que 

contabilizava mais de nove mil horas 

de voo e tinha a sua inspecção média 

e licença de piloto em dia, tal como o 

co-piloto, segundo informações dis-

ponibilizadas pela LAM.

Condolências presiden-
ciais tardias
Caloiro neste tipo de emergências, 

dado o perfil até agora incólume da 

LAM em matéria de segurança, a 

actuação das autoridades moçambi-

canas na gestão de informação rela-

cionada com o acidente tem estado 

debaixo de fogo.

Quando a imprensa internacional, 

no sábado de manhã, já dava o avião 

como tendo ficado em “cinzas”, a 

companhia e o Governo ainda con-

templavam a hipótese de uma “ater-

ragem de emergência”.

O ministro dos Transportes e Comu-

nicações só viria a reconhecer o even-

to funesto quase ao final da tarde de 

sábado, em conferência de imprensa 

antecedida por um conselho de mi-

nistros extraordinário.

As condolências do Presidente do 

país que mais cidadãos perdeu, 16 

moçambicanos no total, também fo-

ram visadas pela crítica pública, por 

tardias, uma vez que Armando Gue-

buza, vestido de preto, manifestou na 

televisão dor e consternação, já na 

noite de domingo. 

José Eduardo dos Santos, chefe de 

Estado angolano, e Cavaco Silva, 

chefe de Estado português, o segun-

do e terceiro países mais enlutados, 

respectivamente, enviaram a sua 

mensagem de pesar no sábado.

O léxico que o Chefe de Estado mo-

çambicano escolheu para exprimir 

o seu abatimento com a tragédia de 

Babwata também não se furtou ao 

crivo popular. Caiu mal a alguns que 

Armando Guebuza tenha dito que o 

sinistro não deixou o país “resignado”.

Bagani interrompe trajecto de 70 anos sem mácula
Queda do embraer 190 da LAM

Por Ricardo Mudaukana

Um técnico em controlo 

de tráfego aéreo no De-

partamento da Aviação 

Civil da Namíbia, Vic-

tor Likando, disse, ao jornal local 

The Namibian, que levaria apenas 

12 minutos para que o avião das 

Linhas Aéreas de Moçambique 

(LAM), que se despenhou na tarde 

da última sexta-feira na Namíbia, 

baixasse da altitude de cruzeiro 

de 36 mil pés (10 973 metros) até 

atingir o chão.

Acredita-se que a queda do avião, 

um Embraer E190 de fabrico 

brasileiro, baptizado com o nome 

“Chaimite”, terá ocorrido poucos 

minutos depois das 13,00 horas 

locais (14,00 horas em Moçambi-

que), dentro do Parque Nacional 

de Bwabwata, situado na região do 

Zambezi, nordeste da Namíbia. 

O local do acidente situa-se 200 

quilómetros a Leste de Rundo, a 

principal cidade do norte da Na-

míbia.  

Equipas de resgate das autoridades 

namibianas localizaram os destro-

ços da aeronave cerca das 09,00 

horas de Sábado. As primeiras 

tentativas de busca, na sexta-feira, 

tinham sido interrompidas devido 

ao mau tempo que se fazia sentir na 

região.

Likando disse que a demora na lo-

calização dos destroços deveu-se à 

falta de informação por parte das 

autoridades do vizinho Botswana, 

país de cujo espaço aéreo o avião 

deixou de comunicar. 

“O Botswana nunca nos informou. 

Seja o que for que fez com que o 

Botswana não nos informasse, eles 

devem nos dizer”, disse Likando, 

acrescentando que as autoridades 

da Namíbia tiveram que contactar 

Gaborone e Luanda para verificar 

se eles teriam perdido contacto 

com algum avião.

Disse ainda que o acidente acon-

teceu dentro do espaço aéreo do 

Botswana, muito embora o embate 

com o solo tenha ocorrido na Na-

míbia. 

Terá sido por esta razão, explicou, 

que a tripulação do avião não teve 

nenhuma necessidade de contactar 

qualquer aeroporto da Namíbia, 

uma vez que leva a qualquer avião, 

naquela rota, três minutos para pas-

sar do território da Namíbia para 

Angola.

O contacto com as autoridades ae-

roportuárias da Namíbia, disse Li-

kando, só pode ser feito no caso de 

uma emergência, mas o que neste 

caso não aconteceu. Também não 

houve qualquer contacto de emer-

gência entre o avião e os aeroportos 

de Katima Mulilo e Rundo, os mais 

próximos do local do desastre. 

De acordo com Likando, as autori-

dades aeroportuárias do Botswana 

deveriam ter contactado Angola 

para tomar conta do controlo da 

frequência do avião, mas o acidente 

ocorreu dentro de um minuto de-

pois do aparelho entrar no espaço 

aéreo da Namíbia, depois de ter 

começado a ter problemas ainda 

dentro do Botswana.

Likando disse que pelos dados dis-

poníveis, o avião levou 12 minutos 

a baixar da altitude máxima de cru-

zeiro, que são 36 mil pés, até emba-

ter no chão.

Na terça-feira, o chefe do departa-

mento de acidentes aéreos da Na-

míbia, o Capitão Ericsson Nengola, 

disse que a sua instituição já esta-

va na posse das imagens do radar 

mostrando como o avião caiu.

De acordo com as referidas ima-

gens, Nengola disse que o avião fez 

uma descida a um ângulo bastante 

acentuado. 

Na maioria dos casos, explicou 

Nengola, um avião que cai de uma 

altitude de 36 mil pés àquela velo-

cidade, terá a tendência de se desin-

tegrar ainda no ar. Acrescentou que 

a tripulação não enviou nenhum 

sinal de aflição, o que pode sugerir 

que a aeronave tinha o seu sistema 

de comunicações desactivado.

Nengola disse também que a sua 

equipa havia recebido um rela-

tório sobre o estado do tempo no 

momento da queda do avião, para 

determinar se as condições clima-

téricas teriam contribuído para o 

acidente. 

Embora o relatório esteja ainda 

a ser alvo de análise, Nengola re-

afirmou que só uma investigação 

completa irá revelar as causas do 

acidente.

Acrescentou que as duas caixas 

negras contendo todos os dados 

sobre o voo, incluindo o registo de 

voz dos pilotos, serão enviadas aos 

Estados Unidos  para análises pelo 

departamento americano de segu-

rança aérea, o NTSB. Um investi-

gador da Namíbia irá acompanhar 

este processo.

Especialistas independentes em 

matéria de aviação colocam, para já, 

de parte a possibilidade de o avião 

se ter despenhado devido à falha 

dos motores.

Eles baseiam as suas afirmações no 

facto de as pás da ventoinha de um 

dos motores encontrarem-se empe-

nadas e partidas, o que no seu en-

tender, pelo menos um dos motores 

estava a funcionar à alta rotação na 

altura do embate.

Os últimos 12 minutos do “Chaimite”
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Saiba mais sobre as vítimas do acidente
A 

queda do avião das Li-

nhas Aéreas de Moçam-

bique (LAM), na passada 

sexta-feira em Rundu, 

Namíbia, é o mais grave acidente na 

história da aviação civil de Moçam-

bique. O avião, que partiu na sexta-

-feira em direcção a Luanda, foi 

encontrado carbonizado no sábado, 

30 de Novembro, na Namíbia. Não 

houve nenhum sobrevivente, entre 

as 33 pessoas a bordo. Confira abai-

xo mais informações sobre algumas 

das pessoas que morreram no trá-

gico acidente com o voo TM 470.

MOÇAMBICANOS (10)
Aurélio Fernando Chemane (Fun-

cionário do Ministério de Trabalho. 

Era chefe do Centro de Formação 

de Electrotecnia naquele ministé-

rio)

ANGOLANOS (9)
Eusébio Alberto Domingos (Téc-

nico sénior do Instituto Nacional 

de Formação de Quadros)

João Marques

Solange Gouveia Pinheiro

Domingas Manuel Mateus Freire 

dos Santos (inspectora superior de 

1ª classe do Ministério das Finan-

ças de Angola)

Manuel Landa (Inspector-geral 

do Ministério das Finanças de An-

gola e professor da Faculdade de 

Economia da Universidade Agos-

tinho Neto. Mestre em economia 

formado em Portugal. O mesmo 

encabeçava um grupo de técnicos 

do Ministério das Finanças que re-

gressava a Luanda depois de terem 

participado em Maputo na confe-

rência anual das Inspecções Gerais 

da Comunidade dos Países de Lín-

gua Portuguesa, CPLP)

Luís Fernandes (40 anos de idade. 

Estava há dois anos a desenvolver 

negócios em Maputo)

TRIPULAÇÃO (6)
1-Hermínio dos Santos Fernan-
des- (Moçambicano com larga 

experiência aos comandos de aero-

naves da LAM, com mais de 4000 

horas de voo. Era chefe de opera-

ções e instrutor de voo e não era a 

primeira vez que comandava um 

voo entre Maputo e Luanda)

2-Grácio Chimuquile, co-piloto 

também experimentado. Um jovem 

profissional moçambicano que já 

Reichete Honwana (36 anos de 

idade. Era formador no Centro de 

Formação de Electrotecnia no MI-

TRAB)

Nádia McDonald Mulchande  
(Vivia com o marido angolano há 

dois anos e meio em Luanda e vi-

nha regulamente a Maputo para 

visitar a família)

Dulce Maria Chimene (42 anos de 

idade. Vivia em Luanda há cerca de 

dois anos. Vinha a Maputo visitar 

familiares)

Glória Mhlambele 
 

Génia Sónia Sambo (jovem de 

30 anos de idade viajava para Lu-

anda com três filhos Carlos Filho 

Duarte dos Reis, 2 anos de idade, 

Yumali Duarte dos Reis, 4 anos de 

idade, Laisa Teresa dos Reis, 8 anos 

de idade, para umas férias na casa 

da tia.

                              

Saquina Cassamo (jovem moçam-

bicana de 24 anos. Locutora de 

rádio, que fazia com frequência a 

viagem Maputo-Angola. Poucas 

horas após o anúncio do trágico 

acidente aéreo, familiares, amigos e 

fãs lamentaram o calar de uma voz 

querida e promissora da rádio)

José Luvualu (músico Action Ni-

gga. Jovem promissor. Regressava 

de Maputo, onde gravou mais um 

vídeo clip)

Almejada Laura Bossa Vatuva 

(inspectora superior de 2ª classe do 

Ministério das Finanças, filha do 

malogrado general Mário Vatuva)

Fernando António Quicongo
Valter Couceiro Campos

PORTUGUESES (5)
José Carlos Soares  (52 anos, anti-

go jogador de andebol do Sporting. 

José Carlos, que deixa um filho de 

14 anos, era responsável por dois 

gabinetes da ZAP, distribuidora de 

TV por satélite em Angola e Mo-

çambique) 

CHINA (1)
Feing Ping Ziang                      

FRANÇA (1)
Um passageiro cuja identidade não 

conseguimos apurar, mas vivia há 

pouco tempo em Maputo, onde 

trabalhava na empresa Subsea 7 

contratada pela Anadarko para fa-

zer o projecto da LNG plant. Via-

java para Luanda, onde vivera an-

tes, para encontrar-se com colegas 

e amigos. 

BRASIL (1)
Sérgio Miguel Pereira Soveral   
(luso-brasileiro de 36 anos de ida-

de. Empresário de transportes que 

vivia em Rio Maior e tinha empre-

sas em Moçambique e Angola. É 

dono das empresas Joluso e INVE-

PE)

A 
composição da Comissão Nacional de Inquérito (CNI) 

criada pelo Governo moçambicano para averiguar as cir-

cunstâncias da queda do Embraer 190 na sexta-feira em 

Rundu, em Namíbia.

António Chiche – Director Nacional no Ministério dos Transpor-

tes e Comunicações (chefe da comissão).

Dalilo Amade – Chefe-adjunto da Comissão 

Amadeu Andrade 
Hilário Davis 
Rui Macaringue, e
Henrique Comiche
Segundo os regulamentos da Organização Internacional da Avia-

ção Civil (ICAO), a comissão tem um prazo de 30 dias para apre-

sentar, pelo menos, um relatório preliminar das suas pesquisas.

Uma comissão de acompanhamento foi também constituída, in-

tegrando, entre outros membros do governo (pelo menos um está 

incumbido de acompanhar uma família), quadros do Instituto Na-

cional da Aviação Civil (INAC) e das Linhas Aéreas de Moçam-

bique (LAM).

O Ministério dos Transportes e Comunicações procederá à super-

visão das actividades a serem desenvolvidas pelas duas comissões.

Composição da CNI

António Soares Nunes (Empresá-

rio. Viajava no avião com um so-

brinho (António Silva Nunes). Era 

um empresário bastante conhecido 

na região de Estarreja em Portu-

gal. Tinha várias empresas, três das 

quais em Estarreja, na área da me-

talomecânica e de aluguer de auto-

gruas de grande porte, e também 

projectos em Moçambique e em 

Angola. Os dois estavam a expan-

dir os negócios da empresa Gruest 

em Moçambique.)    

Bernardo Soares (50 anos de idade.  

Era presidente da MSC Angola, 

empresa de transportes internacio-

nais em Angola.) 

havia realizado 1418 horas de voo 

em aparelhos da LAM.

3- Guimarães Mulungo (Chefe de 

Cabine)

4- Heider Aboobacar (Comissário 

de Bordo)

5- Vanda Cristina da Silva Moore 

(Assistente de bordo)

6- Mistério Manhique (Mecânico 

de bordo).
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No passado dia 29 de 

Novembro, cerca das 

14H10, objectos dei-

xando um rasto de fumo 

caindo do céu, foram vistos por 

testemunhas oculares na zona 

fronteiriça entre o Botswana e a 

Namíbia. Minutos antes, os con-

troladores de tráfego aéreo em 

Gaborone, capital do Botswana, 

olharam de forma incrédula para 

o ecran do radar que seguia o voo 

TM 470, do Embraer C9-EMC 

das LAM, a efectuar uma descida 

em direcção ao solo. O contro-

lador que assistia aquele inédito 

acontecimento não quis acreditar 

no que via e apenas teve tempo 

de chamar à atenção de outros 

colegas para se certificarem da-

quilo que ele testemunhava - a 

aeronave caminhava rapidamente 

para fora do círculo do  ecran de 

controle do radar, sem que o seu 

Comandante desse qualquer tipo 

de indicação sobre aquelo que se 

estava a passar.

O ambiente dentro da torre de 

controle aéreo alterou-se pro-

fundamente, pois o inusitado e 

surpreendente movimento da 

aeronave em direcção ao solo, 

provocou a pior das espectativas. 

Estava-se perante um cenário 

que nenhum controlador deseja, 

ou seja, o de acidente aéreo. “Re-

zou-se” para que aquela aeronave 

voltasse ao ecran, especulou-se 

que em face de um súbita avaria 

mecânica, o Comandante estives-

se a divergir para qualquer outro 

ponto de aterragem que não fosse 

Luanda, o seu destino.

Nem a aeronave voltou a surgir 

no radar, nem qualquer comuni-

cação da aeronave foi recebida, 

tendo-se decidido comunicar o 

facto à torre de controle em Ma-

puto, dando como desaparecida a 

aeronave C9-EMC.

O local do desaparecimen-

to  coincide com uma zona de re-

servas animais, onde existem inú-

meros campos de aviação, quer do 

lado tswana como namíbio. Não 

longe, a cerca de 130 Kms exis-

te o aeroporto de Rundo na faixa 

de Caprivi na Namíbia, e a sul do 

local, a cerca de 300 Kms, está o 

aeroporto internacional de Maun, 

no final do delta do Okavango, 

para onde a aeronave, a muito 

baixa altitude se poderia dirigir.

Durante intermináveis minutos 

aguardou-se por qualquer comu-

nicação a partir da aeronave, até 

que cerca das 16H00 chegou a 

informação, por via de comuni-

cação rádio a partir dos “Lodges” 

e das forças miliatres tswanas, no 

Norte do delta do Okavango, so-

bre o visionamento de objectos 

que haviam caído do céu.

“Foi a pior das notícias”, segun-

do relatou um dos controladores 

que estava na torre. Nessa altura, 

já se havia calculado que a aero-

nave havia efectuado um repen-

tina descida em direcção ao solo 

a mais de 5000 pés por minuto. 

Num cálculo simples, isso signifi-

ca que a uma velocidade cruzeiro 

(horizontal) de 800Kms por hora, 

com a razão de queda registada 

no radar, tomando em considera-

ção o seu peso e tendo os motores 

a funcionar, o aparelho deslocou-

-se para o solo a mais de 800Kms/

hora, numa distância inferior a 

90Kms. Na pior das hipóteses fí-

sicas, o avião desintegrou-se antes 

de embater no solo.

A partir das testemunhas ocu-

lares, as autoridades tswanas e 

namíbias da região do parque de 

Bwabwata na Namibia e do Oka-

vango no Botswana conseguiram 

ao fim da tarde do dia 29 deter-

minar a zona onde se encontra-

vam os destroços do aparelho na 

faixa de Caprivi. Porém, o mau 

tempo e o anoitecer impediram 

que se continuasse a busca.

O dia seguinte trouxe o pior dos 

cenários. Chegadas ao local as 

autoridades namibianas depa-

raram-se com a inexistência de 

sobreviventes e com os destroços 

da aeronave espalhados num pe-

rímetros de mais de 700 metros.

Estes factos são ínfimos para se 

apurar as causas deste trágico aci-

dente.

Apenas se sabe que o Coman-

dante Hermínio Fernandes par-

tiu de Maputo numa aeronave, 

praticamente em estado novo 

e que ele a aceitou como estan-

do em perfeitas condições para 

efectuar o voo; que saiu do es-

paço aéreo nacional e entrou e 

saiu do espaço aéreo sul-africano 

sem problemas, entrou no espaço 

aéreo do Botswana na altitude e 

rumo estabelecidos, sem reportar 

qualquer anomalia pelo contacto 

que teve com Gaborone até, subi-

tamente, desaparecer do radar da-

quele controle aéreo, sem reportar 

o que quer que fosse.

O Comandante em questão era 

considerado experiente e já havia 

passado por várias situações de 

emergência.

A LAM, com uma história aero-

náutica acumulada de mais de 80 

anos na aviação comercial, é um 

operador aéreo fiável que cumpre 

com o que os fabricantes das suas 

aeronaves estipulam. 

A aeronave Embraer E190 tem 

um registo de operacional muito 

bom - apenas um acidente com 

fatalidades provocado por uma 

má aterragem da tripulação, vá-

rios incidentes resultantes de erro 

humano, um caso de fumo a bor-

do e outro de uma manga se ter 

insuflado a bordo. É operada por 

companhias alemãs, mexicanas, 

argentinas, chinesas, neo-zelan-

desas e americanas.

Deste acidente e porque não há 

como resgatar as suas vítimas res-

ta a esperança de se determinar as 

suas causas.

Os sinais para que se descubra o 

que de facto aconteceu são bons. 

Em primeiro lugar, as chamadas 

caixas negras foram encontradas 

em bom estado. Em segundo lu-

gar, as investigações técnicas vão 

decorrer em Washington, benefi-

ciando dos serviços daquela que é 

considerada a melhor agência de 

investigação de acidentes aéreos 

do mundo, a National Transport 

Safety Board, dos Estados Uni-

dos - uma instituição com re-

cursos ilimitados, desde peritos 

experimentadíssimos a laborató-

rios para análise de todo o tipo de 

material aeronáutico.

As causas virão das caixas negras
Por Alves Gomes
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A 
construção da linha 

de caminho-de-ferro 

de Moatize, em Tete, 

Macuze, na Zam-

bézia, numa extensão de 525 

quilómetros e do respectivo 

terminal portuário, foi esta 

semana adjudicada a um con-

sórcio tailando-moçambicano 

segundo apurou o SAVANA.

O consórcio é formado pela 

empresa Italthai Engineering 

com 60%, pelo consórcio mo-

çambicano CODIZA e pelos 

CFM (Caminhos de Ferro de 

Moçambique), com 20% cada. 

A concessão à empresa tailan-

desa havia sido anunciada pu-

blicamente, a 16 de Setembro 

deste ano, pelo ministério dos 

Transportes e Comunicações. 

Dada a disponibilidade tai-

landesa em ceder 40% da par-

ticipação a grupos moçambi-

canos, a CODIZA e os CFM 

concluíram em Novembro as 

negociações com a Italthai, 

fornecendo a informação ao 

governo pelos canais apropria-

dos. De fora ficaram o consór-

cio CLZ (Zambezi Logistics 

Consortium), formado pelas 

empresas China Communica-

tions Construction Company 

(CCCC), Aurizon da Austrá-

lia e Investe Logística de Mo-

çambique (ligado a Mossum-

buluco Guebuza) e ainda o 

grupo SPI/Patel Engineering/

Grindrod (apoiado pelo lobby 

do partido Frelimo).

O CODIZA integra uma so-

ciedade de pequenos empresá-

rios da Zambézia (Transzam-

bézia), o grupo moçambicano 

Manica Terminais e o grupo 

português Mota-Engil. O 

custo do projecto é estimado 

em 3500 milhões de dólares.

O porta-voz do governo, Al-

berto Nkutumula, sem revelar 

os nomes das empresas en-

volvidas na concessão, disse 

esta terça-feira, que o gover-

no reunido em Conselho de 

Ministros, aprovou o decreto 

que estabelece os termos de 

concessão da linha ferroviária 

Moatize/Macuze bem como 

das infra-estruturas do termi-

nal portuário de Macuze, no 

distrito de Namacurra, na pro-

víncia da Zambézia. O referi-

do decreto estabelece a base 

legal que permite a concessão 

ao operador privado, da cons-

trução, operação, manutenção 

e gestão das infra-estruturas 

a serem erguidas, bem como a 

sua exploração comercial.

Esta concessão foi alvo de 

grande polémica, depois de 

numa primeira fase ter sido 

atribuída, fora de concurso, 

ao consórcio SPI/Patel Engi-

neering/Grindrod. O SAVA-

NA sabe, e disso fez eco, que 

este dossier contribuiu para a 

queda do ministro dos Trans-

portes e Comunicações, Paulo 

Zucula, em Setembro deste 

ano. Outro dossier dessa al-

tura, e ainda não resolvido, é 

a concessão de um novo ter-

minal de carvão no porto da 

Beira.

CODIZA entra no consórcio de Macuze
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INSTITUTO MÉDIO DE INFORMÁ-
TICA E GESTÃO (IMIG)

Anúncio
-

nal com sede na Zambézia – Município de Gurué, 
informa que tem inscrições abertas de 01 de No-
vembro a 31 de Janeiro para os seguintes cursos 
médios: Administração Pública; Contabilidade e 
Gestão/Auditoria; Sistemas Eléctricos; Técnico 
Aduaneiro; Técnicas anc rias e Micro nanças; 
Análise e Programação de Sistemas, cujas aulas 
iniciam no dia 04 de Fevereiro /2014.
Duração dos cursos: Ingressos com: 12ª – 1,5 anos;
Ingressos com 10ª -2,5 anos.
O IMIG dispõe de um Lar estudantil onde é ga-
rantido alojamento, alimentação, transporte e as-
sistência médica e medicamentosa. 
Para informações adicionais podem contactar 
pelos números 823318380;84 2349210; 824565510; 
847841346; 24910548
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ALUGA-SE
Aluga-se um contentor para 

mercearia, No bairro da 
Magoanine,  Av. Lurdes Mutola, 

(perto da Paragem Fim do Muro 
do quartel), pronto a usar

Contactos 82 8815880/84 0651802

O 
município de Nampula 

caiu para a oposição de-

pois das eleições de 1 de 

Dezembro para a presi-

dência e Assembleia da edilidade, 

em consequência da anulação do 

sufrágio do dia 20 de Novembro, 

depois da “borrada” cometida pelos 

órgãos eleitorais, nomeadamente o 

STAE ao não inserirem os dados 

da candidata Filomena Muturopa. 

Mahamudo Amurane, gestor de 

empresas e candidato pelo Movi-

mento Democrático de Moçam-

bique (MDM) venceu sem grande 

esforço Absalão Sueia, o candidato 

da Frelimo imposto pelos sempre 

influentes antigos combatentes, 

numa votação é que a abstenção 

venceu com uma larga vantagem. 

O MDM clama pela “libertação” 

da terceira cidade do país.

Com a vitória alcançada, o MDM 

passa a deter a governação de três 

das quatro principais cidades do 

país, uma vez que venceu nos mu-

nicípios da Beira e Quelimane 

(considerando-se que Matola é 

uma cidade satélite de Maputo). 

É a primeira na história de Mo-

çambique que a oposição consegue 

tal façanha e é um claro indicativo 

para as eleições gerais de 2014.

“Pela primeira vez desde a inde-

pendência do país, Nampula está 

libertada do domínio da Frelimo. 

Precisamos que os nampulenses 

colaborem no desenvolvimen-

to da sua cidade”, afirmou Sande 

Carmona, porta-voz do MDM, 

momentos depois de anunciar os 

resultados da contagem paralela 

feita pelo movimento que davam 

vantagem a Mahamudo Amurane 

com 54% dos votos validamente 

expressos.

Momentos de tensão
O partido Frelimo e o seu candi-

dato perderam as eleições na cida-

de de Nampula e, neste momento 

vive-se um clima de tensão e acusa-

ções entre os membros do “batuque 

e da “maçaroca”.

No entanto, o clima de tensão que 

se vive naquele partido no poder há 

38 anos é extensivo aos membros 

de mesa de voto, sobretudo, os seus 

presidentes.

Segundo apurou o SAVANA de 

fontes bem posicionadas no par-

tido Frelimo em Nampula, o pri-

meiro secretário naquela província, 

Zacarias Ivala, havia alertado à Co-

missão Política do erro que estavam 

a cometer ao apostar no candidato 

Adolfo Absalão Siueia, mas aquele 

órgão que orienta e dirige o Partido 

no intervalo das sessões do Comité 

Central “assobiou para o lado”. 

O chefe da brigada central da Fre-

limo para a província de Nampula, 

José Pacheco, que por sinal é mem-

bro da Comissão Política e um dos 

presidenciáveis para 2014, insistiu 

no candidato agora derrotado.

Aliás, quando alguns quadros da 

Frelimo se aperceberam que já não 

havia nada a fazer para reverter os 

resultados, Zacarias Ivala, primeiro 

secretário da Frelimo em Nampula 

foi acusado pelos seus correligio-

nários de ter difundido mensagens 

por celular que concorreram para 

a denegrir a imagem do candidato 

Adolfo Absalão Siueia (embora ele 

já não tivesse a tal “imagem”).

Frustração nas mesas de 
voto
Quando arrancou a contagem nas 

Assembleias de Voto e com a van-

tagem que o MDM e o seu candi-

dato foram colhendo, instalou-se 

um clima de frustração entre os 

presidentes de mesas de voto e de-

legados de candidatura vindos do 

partido Frelimo. A Frelimo mobili-

zou directores provinciais, adminis-

tradores distritais e outros quadros 

seniores para delegados de candi-

datura, mas, foi em vão porque não 

conseguiram alterar a vontade po-

pular como o fizeram fraudulenta-

mente em localidades mais equenas 

na Zambézia.

Na EPC de Mpuecha, arredores da 

cidade de Nampula, três adminis-

tradores distritais, respectivamente 

de Murrupula, Alzira Manhiça, de 

Lalaua, João da Silva e de Mussuril, 

Nerina Gonçalves eram delegados 

de candidatura.

Um presidente de mesa de votação 

disse ao SAVANA na EPC de Mu-

tauanha que “fomos prometidos 

dinheiro e motas, caso conseguís-

semos fazer a Frelimo ganhar aqui 

em Nampula, mas, a tendência não 

nos deixa mentir a vontade popu-

lar”.

“As aventuras de Yolanda Dambi”

Yolanda Dambi é uma jovem jor-

nalista, actualmente ao serviço da 

Rádio Índico (emissora do partido 

Frelimo) e, funcionária da Univer-

sidade Pedagógica de Moçambique 

em Nampula afecta ao departa-

mento de Comunicação e Imagem.

Dambi é conhecida nos meandros 

da media como sendo uma jovem 

disposta a aparecer por tudo e por 

nada. Do seu perfil consta a ser 

a primeira jovem a “trazer” para 

Nampula a Televisão Independente 

de Moçambique (TIM) e STV.

A jornalista nunca falha encontros 

e eventos do partido Frelimo em 

Nampula e não só.

No entanto, Yolanda Dambi en-

volveu-se num caso que ficou me-

diatizado por ter sido acusado de 

tentativa de introdução votos nas 

urnas na EPC de Mutauanha. O 

carro dela esteve na mira de ser 

vandalizado.

A Polícia da República de Moçam-

bique (PRM) socorreu a Yolanda e 

levou-a num carro de patrulha para 

a 1ª Esquadra e, do local onde se 

encontrava, a sua viatura saiu con-

duzida por elementos das forças de 

segurança.

O caso da Yolanda Dambi não foi 

o único que ficou conhecido na 

media no dia 1 de Dezembro em 

Nampula. Henriques da Silva Atu-

mane, presidente de uma mesa de 

votação na EPC dos Belenenses 

escapou ao linchamento popular 

quando foi desvendado que era 

proveniente da cidade de Angoche 

e não se tinha recenseado na autar-

quia de Nampula.

Um vice-presidente de uma mesa 

de voto na escola 12 de Outubro 

foi detido na 2ª Esquadra quando 

apanhado a tentar introduzir votos 

nas urnas.

Castro Namuaca, o anterior edil 

da Frelimo foi eleito em 2008 com 

56.217 votos. Namuaca venceu 

confortavelmente (70.89%), o con-

corrente da Renamo, Ricardo Se-

bastião de Oliveira (27.54%).

 
Resultados de apuramento 
intermédio

Assembleia Municipal
Total inscritos: 223.649 – 100%

Total votantes: 57.808 – 25.84%

Total de abstenções: 165.841 – 

74.15%

Votos em branco: 705 – 1.25%

Votos nulos: 1.075 – 1.85%

Votos válidos: 56.028 - 96.92%

Frelimo: 24.826 votos – 44,3% (20 

mandatos)

MDM: 29.113 – 52% (24 manda-

tos)

PDD:372

PAHUMO: 1.498 (1 mandato)

ASSEMONA: 587

Presidente do Conselho Municipal
Total inscritos: 223.649 – 100%

Total de votantes: 56.153 – 25.1%

Total abstenções: 167.496 – 74.9%

Votos brancos: 791 – 1.4%

Votos nulos: 1.153 – 2.05%

Votos válidos: 54.374 – 96.8%

Adolfo Absalão Siueia: 22.371 – 

41,1%

Mahamudo Amurane: 29.215 – 

53,7 %

Filomena Muturopa:  2.250

Mário Albino: 538

MDM controla três das mais importantes cidades do país

Capital do Norte passa para a oposição
Por Mileyd Luís, em Nampula

Adolfo Absalão Siueia candidato derrotado

Mahamudo Amurane “liberta“ Nampula

Filomena Muturopa satisfeita com derrota da Frelimo



9Savana 06-12-2013 PUBLICIDADE



10 Savana 06-12-2013SOCIEDADE

terre des ommessc eiz é uma organização nanciadora registada e esta-
belecida na Suíça. A organização tem um foco especí co sobre a juventude 
marginalizada, e está empenhada a trabalhar na área de apoio psicossocial, 
prevenção da violência baseada nogénero, e fortalecimento econ mico e social 
da juventude.

terre des hommes schweiz trabalha e tem representações em dez diferentes 
países da América Latina e África. Em  Moçambique, terre des hommes sch-
weiz apoia cinco organizações parceiras na província de Manica e Zambézia.

A partir de 1 de Junho de 2014, terredes hommesschweiz pretende recrutar 
um/a

Coordenador/a Nacional (a tempo inteiro)

para coordenar o programa país de Moçambique, baseado em Maputo.

Descrição do trabalho:

O/A Coordenador/a Nacional terá as seguintes responsabilidades:
 Acompanhar, monitorar e aconselhar as organizações parceiras em Moçam-

bique;
 Avaliar o desenvolvimento do programa de terre des hommes schweiz em 

Moçambique;
 Estabelecer, fortalecer redes criando oportunidades para a troca de e -

periência entre as organizações parceiras;
 Gerir o Escrit rio Nacional de Coordenação em Maputo e o seu respectivo 

pessoal;
 epresentar terre des hommes schweiz em Moçambique.

Requisitos
 Nível de Licenciatura nas áreas de desenvolvimento social, ciências sociais, 

relações internacionais, administração de empresas, ou uma educação 
equivalente de uma instituição reconhecida;

 E periencia de trabalho de vários anos com ONG s ou outras instituições de 
cooperação internacional e e periência de pelo menos cinco anos em gestão 
de projectos e programas;

 E periencia de trabalho na área de apoio psicossocial, participação, preven-
ção da violência treinamento vocacional e /ou iniciativas econ micas;

 ons conhecimentos de instrumentos de acompanhamento e avaliação de 

projectos;
 E periência em gestão administrativa e nanceira de um escrit rio de co-

ordenação;
 ons conhecimentos do conte to s cio político e jurídico de Moçambique e 

do ambiente das ONG nacionais;
 ons conhecimentos da língua Portuguesa e Inglesa falada e escrita
 ons conhecimentos de informática ord, E cel, power point ;
 Deve ter capacidade analítica e de auto-critica;
 Deve ser criativo, inovador, paciente e com sensibilidade de género.

        terre des hommes schweiz oferece:
 Condições de trabalho atraentes e e iveis com oportunidades para desen-

volvimento em longo prazo;
 Salário baseado no nível de um gestor de programa contrato local ;
 Plano desegurança social;
 Formação;
 Cooperação com a coordenadora do programa para Moçambique na Suíça, 

bem como a equipe na Suíça e na região.

 Como aplicar:
 ma carta de motivação apro . 1-2 páginas  em inglês, incluindo uma 

auto-avaliação das habilidades para trabalhar nas temáticas mencionadas e 
nas competências e igidas bem como as e pectativas salariais;

 m C  com c pias de todos os certi cados e depoimentos pertinentes bem 
como nomes e endereços de três referências áveis.

Envie um e-mail com a sua candidatura completa em formato pdf para
Gabriela ichser, Coordenadora de Programa para Moçambique:
g.wichser@terredeshommes.ch
com uma c pia para Catherine ollinger
c.hollinger@terredeshommes.ch

A data do fecho de recepção das candidaturas é: 10 de Janeiro de 2014.

As entrevistas decorrerão nos dias 30 e 31 de Janeiro de 2014 em Maputo.

Apenas serão respondidas as candidaturas que forem elegíveis.

O nosso website:
www.terredeshommesschweiz.ch

 Anúncio de Emprego

-
cional para o programa do país em Moçambique.

A 
sucessão de Armando 

Guebuza na candidatura 

da Frelimo às presidenciais 

de 2014 vai resultar numa 

competição entre facções do partido 

e o actual chefe de Estado actuará no 

sentido de garantir que saia um can-

didato da sua base de aliados, prevê 

The Economist Intelligent Unit 

(EIU), uma instância de pensamento 

sobre matérias políticas e económicas 

ligada à prestigiada revista britânica 

The Economist.

Na sua previsão de Novembro so-

bre a situação política e económica 

moçambicana, a EIU aponta a pas-

sagem de testemunho de Armando 

Guebuza para um novo candidato 

do partido no poder como fonte de 

incerteza sobre o futuro imediato de 

Moçambique. 

“O senhor Armando Guebuza, que 

foi reeleito como presidente da Fre-

limo em Setembro de 2012, está 

ansioso em manter o poder político 

e procurará colocar um aliado próx-

imo como candidato do partido nas 

próximas eleições. Contudo, os rivais 

do senhor Guebuza podem unir-se à 

volta de um outro candidato, apesar 

de até ao momento nenhum candida-

to ter oficialmente emergido”, refere a 

entidade britânica.

Prognosticando “intensas mano-

bras” à volta do processo sucessório 

na Frelimo, a EIU afasta, porém, o 

risco de uma desintegração do par-

tido, aludindo a 40 anos de tradição 

de unidade iniciada quando a for-

ça política no poder se constituiu 

primeiro como frente.

“Independentemente do resultado da 

luta pela sucessão, continua incerto se 

o senhor Guebuza vai afastar-se da 

presidência do partido ou vai tentar 

manter o comando, criando um cen-

tro paralelo de poder dentro do par-

tido”, alerta o organismo.

“Glorioso” com vitória con-
fortável em 2014
De acordo com a EIU, a Frelimo vai 

ganhar confortavelmente as próximas 

eleições gerais (presidenciais e legis-

lativas) marcadas para Outubro de 

2014, recorrendo à sua bem lubrifi-

cada máquina partidária e uma forte 

base militante.

O aparato da Frelimo vai impor sérias 

dificuldades à tentativa de a oposição 

apropriar-se da crescente insatisfação 

popular contra a elite do partido no 

poder. “A base demográfica de apoio 

da Renamo - a população rural no 

centro e norte do país, está em erosão. 

Por outro lado, as tácticas beliger-

antes do seu líder, Afonso Dhlakama, 

isolaram-no de um importante sector 

do eleitorado e terá de lutar para se 

apresentar como um líder político 

credível”, aponta o relatório.

Por seu turno, apesar de estar a con-

seguir uma governação autárquica 

palpável nos municípios da Beira e 

Quelimane, centro do país, o Movi-

mento Democrático de Moçambique 

(MDM) carece ainda de legitimidade 

histórica e popular, bem como de es-

trutura financeira, para se apresentar 

como uma alternativa de governo à 

altura, nota o relatório. 

Na avaliação sobre a situação política 

do país, a EIU reitera que a Renamo 

já não dispõe de capacidade de fazer 

mergulhar o país numa nova guerra 

civil como a que devastou Moçam-

bique durante 16 anos, mas as acções 

armadas em curso na região central 

poderão minar a estabilidade e a se-

gurança.

“A estabilidade política e a segu-

rança serão ameaçadas pelas tensões 

entre o Governo e a Renamo, o par-

tido histórico da oposição, um antigo 

grupo rebelde durante a guerra civil 

de Moçambique. Durante as duas 

décadas a seguir ao fim da guerra, a 

Renamo lutou para evoluir para um 

partido político bem organizado e 

credível, enquanto a Frelimo reforçou 

o seu controlo das instituições políti-

cas e económicas, especialmente sob 

liderança do actual presidente, Ar-

mando Guebuza”, destaca o docu-

mento.   

Perante o receio de marginalização, 

assinala o EIU, e frustrada com os 

poucos ganhos que alcançou com a 

paz, a Renamo empreendeu uma sé-

rie de ataques e as suas declarações de 

que o ataque do exército a Satunjira 

punha fim ao Acordo Geral de Paz 

aumentaram o medo de um novo 

conflito

Convulsões sociais
O Governo, considera a entidade 

britânica, será também confrontado 

com uma crescente convulsão social. 

Muitos moçambicanos sentem-se 

desiludidos pelo falhanço do partido 

Frelimo na promoção, a favor dos po-

bres, do desempenho impressionante 

da economia moçambicana.

“A crispação social tenderá a ser ex-

acerbada pelo ímpeto do crescimento 

económico, que aumentou as expec-

tativas de grandes ganhos, apesar de 

as correntes de novos fluxos irem 

materializar-se apenas de forma 

gradual. A prosperidade dos recursos 

naturais poderá também agudizar a 

corrupção e alimentar o sentimento 

de legitimidade da elite da Frelimo 

na apropriação dos proveitos gerados 

pelos recursos humanos. A imagem 

da Frelimo também pode ser man-

chada pelo impasse com a Renamo”, 

estima o EIU. 

Apesar do cenário pouco anima-

dor que a EIU configura no plano 

político, a organização corrobora as 

projecções de um Produto Interno 

Bruto de 7,7 por cento no próximo 

ano, contra 6,5 por cento este ano, 

por força do crescimento do sector 

mineiro e no fluxo de investimentos 

externos.

Um esfriamento na procura internac-

ional de matérias-primas e a tensão 

política vão impedir um crescimento 

económico mais rápido, assinala a or-

ganização.

The Economist Intelligent Unit observa:

Guerra de facções pela sucessão de Guebuza
Por Ricardo Mudaukana
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Os objetivos desta consultoria são: 

1. Abordar o terceiro resultado do projecto no que se 
enquadra, que tem por enunciado Elaborar o Plano 
Director Municipal de Saúde e Acção Social da Cidade de 
Maputo, 2014-2019.

2. Este Plano Director Municipal de Saúde e Acção Social 
será o primeiro do género no município de intervenção 
e deverá sistematizar o conjunto de proposições políticas 
do governo municipal na área de saúde, isto é, o conjunto 
das propostas de Acão em relação aos problemas e 
necessidades de saúde da população do município, 
levando em conta os princípios e diretrizes gerais que 
regem a política de saúde no mbito nacional e estatal. 
Dessa forma, se traduz em um instrumento que apresenta 
as intenções e os resultados a serem buscados no período 
de cinco anos, os quais são e pressos em objetivos, 
diretrizes e metas.

Os resultados esperados são: 

1. Plano Director Municipal de Saúde e Acção Social 
PDMSAS  da Cidade de Maputo 2014-2019.

2. Plano de Acção do primeiro ano de implementação do 
PDMSAS 2015  

Os candidatos devem de ser especialistas em Saúde Pública, 
Sistemas de Saúde, Plani cação Estratégica e Gestão Sanitária. 

A consultoria terá uma duração de 7 meses, com inicio em 1 
Fevereiro de 2014 e m em 30 de agosto de 2014.
 
O/ os consultor/ es ou empresas consultoras interessadas 
devem solicitar os Td  via e-mail a representacion.maputo@
medicusmundi.es. 

As propostas serão enviadas a nurbaicalu@gmail.com, ivan.
zahinos@medicusmundi.es y representacion.maputo@
medicusmundi.es, indicando o assunto Plano Director 
Municipal Saúde e Acção Social  e devem conter os seguintes 
documentos: 

1. ma proposta metodol gica detalhada

2. ma proposta econ mica, que atenda ao teto orçamental 
referido nos Td . 

3. m cronograma de trabalho

4. C  do/ s consultor/ es

O prazo de receção de propostas naliza em 31/12/2013

medicusmundi precisa contratar uma consultoria para a Elaboração do Primeiro 
Plano Director Municipal de Saúde e Acção Social da Cidade de Maputo

Projecto: “Aumento da capacidade institucional do Conselho Municipal de Maputo e a sua 
Direcção de Serviços Municipais de Saúde e Ação Social”  
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O duplo boato do “tira-camisa” e a síndrome de Muxúnguè
Por Carlos Serra

Lenda urbana, boato ou rumor é “um relato anónimo, 
breve, com múltiplas variantes, de conteúdo sur-

preendente, contado como verdadeiro e recente num 
meio social do qual exprime de maneira simbólica 
os medos e as aspirações.” (in Renard, Jean-Bruno, 

“Rumeurs et légendes urbaines”. Paris: PUF, 2006, 3.e 
éd., p.6).

Introdução 

Entre os dias 25 e 27 de No-

vembro, com um clímax 

violento no dia 27, jovens 

começaram a protestar no 

Bairro da Munhava, periferia da ci-

dade da Beira, contra o que enten-

deram ser um recrutamento forçado 

para o serviço militar. Correu, como 

um  rastilho, a notícia de que milita-

res estavam a deter e a levar jovens 

nos mais variados locais, de merca-

dos a escolas. Alguns entrevistados 

afirmaram que jovens tinham sido 

carregados num camião e num con-

tentor. Os protestos estenderam-se 

a outros bairros periféricos e chega-

ram, embora com intensidade menor, 

ao município do Dondo, a cerca de 

20 quilómetros. Jovens muniram-se 

de objectos contundentes, levanta-

ram barricadas, incendiaram pneus, 

lojas e mercados fecharam, pessoas 

fecharam-se em casa, algumas pes-

soas ficaram feridas, uma criança 

morreu aparentemente atropelada 

por um camião, a polícia interveio 

lançando gás lacrimogéneo e dispa-

rando para o ar. No dia 28, a situação 

começou a voltar à normalidade.

Este foi mais um sismo social no 

país. Enquanto decorria e mesmo 

após o seu término, em certos canais 

de informação - de jornais a redes 

sociais - foi intensamente vivido, co-

mentado, descrito e ampliado. 

Teorema de Thomas e estru-
tura viral de um duplo boato 
Em 1928 dois americanos escreve-

ram o seguinte: “Se as pessoas defi-

nem certas situações como reais, elas 

são reais em suas consequências”. 

Por outras palavras: a subjectividade 

de uma interpretação pode dar ori-

gem à objectividade de uma acção, 

um ponto de vista dá origem a uma 

acção.

A interpretação foi a de que mili-

tares, fardados e a civil, estavam a 

deter e a levar compulsivamente jo-

vens para o serviço militar obrigató-

rio. Fundamentalmente, esse serviço 

militar surgia no imaginário popular 

íntima e dramaticamente associado 

ao combate contra a Renamo.

A acção foi o conjunto de protestos 

eclodidos primeiro na Munhava, de-

pois em outros bairros e, com menor 

violência, no município do Dondo.

Houve, efectivamente, recrutamento 

compulsivo? Não há nenhuma evi-

dência de que tivesse havido como 

obra do Ministério da Defesa Nacio-

nal. Entrevistados apenas disseram 

ter ouvido dizer que houve recruta-

mento, nenhuma família reclamou 

filhos detidos, ninguém apresentou 

queixa nas esquadras da polícia ou 

nos tribunais. Um vídeo colocado no 

“youtube” absolutamente nada revela 

do recrutamento forçado.

O que terá havido? A presença cons-

tante, aqui e acolá, de viaturas mi-

litares e de soldados. Um boato do 

género “estão a recrutar” deve ter sido 

lançado por exemplo num mercado 

e, rapidamente, como bola de neve, 

como um rastilho, deu origem à as-

sociação instintiva das viaturas mili-

tares e dos soldados com a memória 

reactivada do envio em Novembro 

do ano passado para o centro de ins-

trução militar de um grupo de man-

cebos legalmente recrutados.

Nasceu, assim, o boato, o rumor po-

pular do recrutamento compulsivo, 

surgiram, assim, as manifestações, 

nasceu assim a cólera, o protesto vio-

lento.

Mas surgiu um segundo rumor, o 

do título atribuído ao protesto, a sa-

ber: “tira camisa”. Surgiu nos bairros 

populares da periferia da cidade da 

Beira e no Dondo? Não, pois aqui a 

frase padrão era esta: “Não queremos 

ir à tropa”, dita em português. Onde 

surgiu, então, a frase “tira camisa”? 

Em certos jornais digitais e, em par-

ticular, em certos blogues de copia/

cola/”mexerica” e nas redes sociais. A 

hipótese é a de que com essa frase 

pretendeu-se resgatar a imagem acu-

sadora dos recrutamentos feitos nos 

anos 80 que contemplavam a obriga-

toriedade de os recrutados tirarem as 

camisas.

Ambos os boatos espalharam-se ra-

pidamente, viralmente, como fogo 

em capim.

Porém, à retaguarda do primeiro 

tipo de boato existem outros tipos 

de fenómenos que requerem maior 

profundidade analítica, o que se ten-

tará mais à frente. Antes de aí chegar, 

mais algumas questões.

Obstinada fé compensatória
Um boato é mais do que a crença 

numa informação lacunar, carente 

de bases concretas, é mais do que o 

resultado de uma informação defi-

ciente.

Na verdade, o boato é um exercício 

de fé obstinada e compensatória. Em 

que sentido? No sentido de que (1) 

faz da crença um princípio coerente 

e racionalizador da acção e (2) com-

pensa por excesso, por emoção, o que 

realmente não se sabe nem, afinal, se 

quer saber ou se precisa de saber.

E quanto mais condenado for, mais o 

boato se robustece, se agudiza, como 

se as pessoas precisassem da conde-

nação para se sentirem mais seguras 

na crença. Eliminar essa crença, eli-

minar o boato, é eliminar a fé colecti-

va na verdade de algo, é eliminar uma 

certeza mesmo se objectivamente 

falsa. A esse nível, basta conferir a 

veemência de certas pessoas nas en-

trevistas e nas redes sociais.

Concepção conspiratória na 
condenação
Do ponto de vista governamental, de 

imediato surgiu a condenação. Em 

que consistiu essa condenação? Con-

sistiu em atribuir a forças ocultas, de-

sígnios maléficos. Em última análise, 

essas forças ocultas, implicitamente 

colocadas no lado da oposição, te-

riam um cariz eminentemente polí-

tico. Em que sentido? No sentido de 

haver a pretensão de criar uma bar-

reira entre o serviço militar e o povo, 

no sentido, afinal, de pôr em causa o 

governo.

Irradiação e ampliação via 
blogues e redes sociais
Os protestos populares, especialmen-

te a cargo de jovens e crianças, foram 

ampla e emotivamente descritos e 

ampliados em certos jornais digitais, 

nos blogues do copia/cola/”mexerica” 

e nas redes sociais.

Aqui e acolá, deu-se conta de “sms” 

e de mensagens de pessoas nunca 

identificadas.

Por outras palavras: às manifestações 

populares nos bairros juntaram-se as 

manifestações digitais dos autores 

das fontes acima referidas.

Eclosão na Munhava: dois 
fenómenos
Onde nasceram o boato e os protes-

tos? Generalizadamente, sem ponto 

focal, em todos os bairros da periferia 

da cidade da Beira? Não, nasceram 

no Bairro da Munhava.

Houve algum fenómeno especial na 

Munhava antes do dia 25 de No-

vembro? Sim, houve: fazendo uso de 

gás lacrimogéneo e de balas reais, a 

Polícia de Intervenção Rápida (FIR) 

abortou o comício de encerramento 

da campanha do candidato do Mo-

vimento Democrático de Moçam-

bique, Daviz Simango. No comício 

estavam milhares de pessoas. Pessoas 

ficaram feridas e carros foram incen-

diados.

A memória desse fenómeno foi 

resgatada depois que surgiu o bo-

ato. Nessa memória foi popular e 

implicitamente enxertada, como se 

de forma perversa, a última leva em 

Novembro de 2012 de mancebos 

para o treino militar. Qualquer car-

ro militar, quaisquer soldados, qual-

quer agente da FIR eram e foram 

suficientes para produzir e ampliar o 

boato, boato que era um sinal muito 

forte de inquietação e de medo.

Mas é isso suficiente para explicar 

totalmente o rumor? A resposta é 

não.

Fenómenos especiais: ata-
ques armados, eleições e 
actuação da FIR
Foi mais atrás escrito que à reta-

guarda do boato do recrutamento 

compulsivo existiam outros tipos 

de fenómenos que requeriam maior 

profundidade analítica.

A pouco e pouco tem-se procurado 

neste texto tornar mais completa essa 

profundidade analítica.

Na verdade, o boato do recrutamen-

to cumpulsivo deve ser analisado no 

interior de uma configuração de fe-

nómenos especiais interligados, de 

fenómenos decisivos na produção e 

na estruturação da crença surgida.

Os ataques armados levados a cabo 

na zona de Muxúnguè são o primei-

ro dos fenómenos especiais a ter em 

conta. 

Esses ataques, pela sua violência, 

pelas suas consequências, fazendo 

movimentar guerrilheiros, soldados e 

veículos militares, causaram e conti-

nuam a causar pânico, reacendendo 

potencialmente, pela boca dos mais 

velhos, pelo bula-bula subsequente, a 

memória de uma guerra que se su-

punha definitivamente enterrada em 

1992, de consequência terríveis. Que 

consequências? Por exemplo: um 

milhão de mortos, 454 mil crianças 

de idade inferior aos 15 anos mortas 

entre 1981 e 1988, 23% de crianças 

entre os feridos registados nas uni-

dades sanitárias, sete mil

crianças deficientes devido às mi-

nas entre 1980 e 1993, 50 mil pes-

soas amputadas, das quais sete mil 

crianças e mulheres; dos guerrilhei-

ros e soldados desmobilizados, 28% 

tinham menos de 18 anos. Em par-

ticular: acima de 250 mil crianças or-

fãs e não acompanhadas. As crianças 

foram submetidas a repetidas experi-

ências traumáticas: ameaças de mor-

te, terror, agressões, processos siste-

máticos de desumanização, fome, 

sede, malnutrição, exploração pelo 

trabalho, abuso sexual, envolvimen-

to em actos militares. No que toca à 

sua personalidade, foram verificados 

“No terreno, não se constatou quem foi recrutado, 
onde, como, quando e nem o quartel onde eles estejam 
a treinar, neste momento. Estas cinco evidências não 

são comprovadas.” - secretário permanente do Minis-
tério da Defesa Nacional, Teófilo João.

“No terreno, a nossa equipa de reportagem interpelou 
muitos jovens sobre o assunto, no entanto, ninguém 

conseguiu apresentar prova desta informação, limitan-
to-se apenas a afirmar que circulava informação de que 
muitos jovens estavam a ser recrutados para tropa”. – 

in “O País” digital de 28/11/2013.

“Se as pessoas definem certas situações como reais, 
elas são reais em suas consequências”. - teoria dada a 
conhecer em 1928 por W. I. Thomas e D. S. Thomas.

Um boato não é um mero eclipse da razão, mas, ap-
enas, uma forma de enunciar uma razão específica.

os seguintes distúrbios: falta de con-

fiança nos adultos e em si próprias, 

falta de perspectiva de futuro e/ou 

perspectiva pessimista, isolamento, 

depressões, resignação, altos índices 

de agressividade, perda de sensibi-

lidade, regressão, introversão, fobias 

diversas, falta de mecanismos ade-

quados para resolução de conflitos, 

capacidade muito limitada para acei-

tar frustrações, sintomas neuróticos 

diversos.

As consequências desses pesadelos 

não foram, ainda, extintos.

O segundo fenómeno a ter em conta 

diz respeito às eleições. Este segun-

do fenómeno tem dois outros fe-

nómenos integrados e interligados: 

primeiro, a ameaça da Renamo de 

inviabilizar as eleições autárquicas 

deste ano; em segundo lugar, qua-

dros de violência registados aqui e 

acolá nas campanhas eleitorais, com 

um clímax na Munhava, tal como foi 

anteriormente referido.

O terceiro e último fenómeno diz 

respeito à presença massiva e mus-

culada da FIR na Estrada Nacional 

n.º 1, nas cidades e em intervenções 

violentas no decorrer de comícios 

e de manifestações. A forma como 

trajam e agem deve surgir aos olhos 

populares como o exercício fantásti-

co e punitivo de seres exteriores ao 

comum do social.

Estes três fenómenos especiais, co-

adjuvados pelos outros já menciona-

dos, constituíram a complexa coluna 

vertebral do boato do recrutamento 

compulsivo.

síndrome de Muxúnguè
Os três fenómenos especiais, coadju-

vados pelos outros já mencionados, 

podem ser resumidos numa fórmula, 

numa síndrome, a síndrome de Mu-

xúnguè.

Síndrome de Muxúnguè é o conjun-

to de sinais e de sintomas que tipi-

ficam as manifestações de um social 

“doente”.

Doente como? Doente dos proble-

mas atrás apresentados e enquadra-

dos. O boato do recrutamento com-

pulsivo é, afinal, o sintoma de doença 

social, o sintoma de uma doença que 

paga factura ao passado e ao presen-

te, em meio ao receio no tocante ao 

futuro.

Por outras palavras: não são jovens 

que estão a ser recrutados compulsi-

vamente para a tropa, são ideais, são 

perspectivas de futuro, são esperan-

ças, são recusas de guerra, que são 

sentidas como estando a ser com-

pulsiva e antisocialmente recrutadas, 

afinal furtadas.

Força de um tsunami social 
e eventual aproveitamento 
multiforme
Aconteceu, então, um tsunami social, 

irradiando rapidamente, especial-

mente a cargo de jovens armados de 

objectos contundentes.

Ainda que de origem popular, esse 

tsunami social pode ter sido aprovei-

tado, seja criminalmente (desempre-

gados desejosos de roubo), seja po-

liticamente (interesses políticos, no 

terreno ou em canais de informação, 

ansiosos de imputação causal fácil).

Inquietação social, predis-
posição à crença ilimitada e 
efeito multiplicador
O boato foi produto dos factores 

sugeridos. Mas foi, sobretudo, fer-

mentado e nascido em meio a uma 

grande e multifacetada     inquietação 

social, que paga uma grande factura 

ao desejo de uma vida estável e sem 

medos.

Isso é especialmente importante lá 

onde, nos bairros periféricos das ci-

dades do país, vivem muitos jovens 

desempregados, muito próximos uns 

dos outros.

Nesse meio social, é fácil acreditar 

em algo e dotar certos fenómenos 

de um efeito libertador e catártico, é 

fácil irradiar rapidamente as mais di-

versas crenças. Queimar pneus, quei-

mar carros, pode significar também 

queimar o social presente e o medo 

do futuro, social presente e medo 

do futuro cristalizados na presença 

musculada e permanente da FIR.

Fenómenos objectivamente falsos 

tornam-se subjectivamente sentidos 

como verdadeiros.

Fenómenos aparentados: do 
chupa-sangue ao ferro de en-
gomar
O boato do recrutamento compulsi-

vo pode ser integrado na galeria dos 

fenómenos que foram divulgados no 

“Savana” de 16/08/2013, páginas 14 

a 16.

O fenómeno aqui em causa é uma 

espécie de nova versão do fenómeno 

do “chupa-sangue” surgido na Zam-

bézia há muitos anos e apresentado 

no texto atrás mencionado. 

Há dois imperativos quando anali-

samos fenómenos que nos parecem 

não fazer sentido, que nos parecem 

irracionais, a saber: (1) encontrar a 

sua definição de realidade e (2) ana-

lisar essa definição de realidade no 

interior dos quadros sociais que são 

os seus.

Em nenhum momento o apodo de 

irracionalismo deve ser aplicado.

Conclusão
O objectivo central deste trabalho 

consistiu em apresentar uma hipó-

tese concernente às infra-estrutruras 

sociais e mentais cristalizadas no 

boato do recrutamento compulsivo 

surgido na Beira e no Dondo.

E tal como escrevi no trabalho publi-

cado neste semanário a 16/08/2013, 

foi também fundamental neste outro 

trabalho ressaltar a existência simbó-

lica do fenómeno, o seu significado 

enquanto fusível social, um fusível 

que saltou devido a um curto-circui-

to, a um excesso de corrente social 

traumática.

Um boato não é um mero eclipse da 

razão, mas, apenas, uma forma de 

enunciar uma razão específica.

Jovens munidos de paus saíram à rua em protesto contra uma suposta operação de recrutamento compulsivo para o Serviço Militar. Foto da responsabilidade do SAVANA

A Polícia teve de lançar gás lacrimogénio para dispersar os manifestantes. Foto da responsabilidade do SAVANA
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A 
Liga moçambicana dos 

Direitos Humanos (LDH) 

divulgou, na tarde desta 

quarta-feira, o relatório 

parcial sobre a monitoria prisional 

onde conclui que, apesar de o Go-

verno e parceiros terem aumentado 

o nível de investimentos no sector 

penitenciário, as condições de re-

clusão continuam deploráveis em 

Moçambique.

O documento produzido pela LDH 

continua a sua observação referindo 

que “as condições prisionais hoje, 

embora se reconheçam avanços, es-

tão longe de promover a dignidade 

da pessoa em reclusão no que diz 

respeito a saúde, a alimentação, a 

assistência legal, a educação, a rea-
bilitação e a reinserção social.
De acordo com o documento, o or-
çamento prisional anual ainda não 
satisfaz as necessidades básicas do 
sector olhando para o número cada 
vez mais crescente de pessoas em 
regime de reclusão. Esta situação é 
agravada pelo facto de a sua distri-

buição pelas cadeias não obedecer 

critérios claros e transparentes. 

Aponta ainda, como fragilidade, a 

desorganização dos recursos huma-

nos bem como a falta de abertura 

das entidades prisionais para com as 

organizações da sociedade civil.

O documento, que avalia a situa-

ção prisional em Moçambique en-

tre os anos 2012-2013, sumariza a 

situação reclusória em partes onde 

destaca as infra-estruturas, saúde, 

superlotação, educação, higiene e 

alimentação.

No que concerne às infra-estrutu-

ras, o documento diz que a maior 

parte delas encontram-se em estado 

avançado de degradação com uma 

estrutura do saneamento básico do 

meio obsoleta, sem água canalizada. 

No capítulo referente à saúde e à hi-

giene, o relatório fala da inexistên-

cia de condições para o saneamento 

básico do meio, insuficiência e/ou 

falta de produtos de higiene pessoal 

e desinfectantes, falta de centros de 

saúde e uma assistência médica efi-

ciente em muitos centros prisionais.     

Continua destacando que em mui-

tos estabelecimentos não há centros 

de saúde, a assistência é deficiente 

(reclusos doentes ficam dias sem 

irem ao hospital) e os reclusos do-

entes não são separados conforme 

os tipos de doenças o que facilita a 

sua propagação.

Constata-se ainda a violência sexu-

al e contaminação por infecções de 

transmissão sexual e HIV/SIDA.  

O documento aponta como exem-

plos as Cadeias Central da Macha-

va e de Máxima Segurança também 

da Machava onde sublinha que o 

número de doentes de HIV/SIDA, 

continua a subir. 

No caso concreto da Cadeia Cen-

tral, em Setembro de 2013, houve 

registo de 603 casos de HIV/SIDA 

enquanto que na Cadeia de Máxi-

ma Segurança, no mês de Abril de 

2013, foram constatados 459 casos 

de HIV/SIDA. 

Ainda no aspecto referente à saúde, 

na sua monitoria, a LDH diz que 

constatou situações relativas à falta 

de medicamentos, de controlo sobre 

incidência de doenças bem como de 

medidas de precaução na admissão 

nos estabelecimentos prisionais 

como forma de prevenir a propaga-

ção de doenças.

No capítulo referente à educação, 

a nossa fonte aponta para um nú-

mero reduzido de estabelecimentos 

prisionais que têm escolas e centros 

de formação profissionalizante para 

os reclusos. 

Sublinha que mesmo nos estabe-

Situação prisional na lupa da LDH
- No seu último relatório, a Liga moçambicana dos Direitos Humanos diz que apesar do incremento orçamental, as condições de reclusão continuam 
precárias em Moçambique  

Por Raul Senda

A Liga dos Direitos Humanos diz que apesar do incremento orçamental no sector penitenciário, as condições de reclusão 
continuam precárias nas cadeias moçambicanas
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lecimentos onde existem, as vagas 

não são suficientes para o universo 

dos reclusos. Nota-se ainda falta de 

interesse por parte dos reclusos, o 

que denota falta de programas de 

sensibilização. 

Superlotação e alimenta-
ção 
De um tempo a esta parte, o Go-

verno, juntamente com os parceiros, 

tem desencadeado um conjunto de 

reformas com vista a melhorar o 

sistema prisional. Porém, estas ac-

ções não são acompanhadas pelo 

aumento de infra-estruturas prisio-

nais o que resulta na superlotação 

das cadeias.

Segundo o documento da LDH, a 

superlotação das cadeias continua 

longe de ser resolvida e os reclusos, 

em muitas cadeias, ainda não se en-

contram separados em  natureza do 

crime e idade. 

Até ao primeiro semestre de 2013, 

as cadeias moçambicanas alberga-

vam cerca de 16.135 reclusos, um 

número que ultrapassa em mais do 

que o dobro a sua capacidade que é 

de 7.722 reclusos. 

Acrescenta que em quase todos os 

estabelecimentos prisionais os pra-

zos de reclusão não são respeitados, 

falta coordenação entre os tribunais 

de execução das penas e os estabe-

lecimentos prisionais e os sectores 

de controlo penal nas cadeias nem 

sempre estão à altura da situação 

real do estabelecimento.

Quanto à alimentação, o documen-

to diz que os reclusos vivem numa 

situação de insegurança alimentar. 

Em todas as cadeias são servidas 

uma a duas refeições por dia, as re-

feições carecem de qualidade exigi-

da e invariavelmente ao pequeno al-

moço são servidas papas de farinha 

de milho, e ao almoço serve-se xima 

com caril de peixe e feijão.

Continua referindo que há falta 

higiene na confecção de alimentos, 

pois, na maioria dos casos os ali-

mentos são confeccionados a céu 

aberto e em muitas cadeias não é 

concedida dieta especial para os 

doentes, em especial aos doentes de 

HIV/SIDA, tuberculose e diabetes.

Acesso à informação e 
assistência jurídica  
Diz o relatório que o direito à in-

formação no geral é garantido nos 

estabelecimentos prisionais. Porém, 

no caso de morte, doença grave de 

um recluso ou sua mudança nem 

sempre os estabelecimentos prisio-

nais comunicam os parentes. 

As visitas dos familiares são permi-

tidas com as restrições emanadas 

por cada estabelecimento prisional. 

No que concerne à assistência ju-

rídica, a fonte refere que poucos 

reclusos têm ou conseguem ter um 

advogado visto que muitos deles 

não têm capacidade financeira para 

o pagamento de um advogado. 

Os gabinetes de patrocínio jurídico 

instalados junto às unidades prisio-

nais não se fazem presentes com re-

gularidade para o acompanhamento 

e assistência aos reclusos. 

No capítulo referente à reabilitação 

e reinserção social, o relatório da 

LDH diz que pouco tem sido feito 

com vista a reintegrar e reinserir os 

reclusos após a sua saída do estabe-

lecimento prisional. Esta situação 

é agravada pelo facto de as entida-

des competentes não envolverem a 

sociedade civil e/ou a comunidade 

neste processo. 

Execuções sumárias, tortu-
ra e maus tratos 
Avança o documento que viemos a 

citar que, embora os casos de execu-

ção sumária, tortura e maus tratos 

tenham reduzido significativamen-

te, em algumas  cadeias, estes actos 

ainda persistem. 

Os pesquisadores da LDH dizem 

ter constado situações em que dois 

reclusos foram baleados no Centro 

de Reabilitação de Menores em 

Boane (Outubro de 2013), tendo 

resultado numa morte, um caso de 

baleamento de um recluso na Ca-

deia Central da Beira (Outubro de 

2013), casos de baleamento de re-

clusos que se evadiram da Cadeia 

Provincial de Inhambane ( Junho 

de 2013) tendo resultado em três 

mortes e feridos. 

Aponta ainda a constatação de 17 

reclusos que ficaram sem alimenta-

ção durante três meses (Fevereiro, 

Março e Abril de 2013) no Centro 

de detenção preventiva de Xai-Xai. 

Cerca de 300 mulheres jovens vindas de vários quadrantes 

do país deverão escalar, próxima semana, a cidade de Ma-

puto, para participar de uma conferência que irá discu-

tir aspectos relacionados com a sua participação na vida 

sócio-política e cultural do país.
Designado “Reunião Nacional da Frente Feminina”, o evento é orga-

nizado pelo Parlamento Juvenil de Moçambique, um dos mais inter-

ventivos movimentos de jovens em Moçambique.

A reunião, que arranca próxima terça-feira, discutirá durante três dias, 

diversos temas que vão desde a saúde sexual reprodutiva, o lobolo - 

suas vantagens e implicações na vida social da mulher, os ritos de ini-

ciação e a violência contra a mulher.

“Percebemos que apesar de se falar tanto do engajamento da mulher, 

nada ou pouco se faz para que ela saia de passivo e passe a fazer parte, 

de facto, na vida política do país. Só para ter uma ideia, veja quantas 

mulheres jovens temos na Assembleia da República, poucas ou qua-

se nenhuma. É este cenário que queremos reverter, queremos que a 

mulher seja proactiva e para tal é preciso cultivar estes hábitos desde 

cedo”, precisou ao SAVANA a porta-voz do encontro, a jurista Ivete 

Mafundza.

Eleições autárquicas
Durante a conferência, serão igualmente passados em revista os re-

sultados das últimas eleições autárquicas havidas nos 53 municípios 

do país. 

“Nossa ideia é fazer o balanço das últimas eleições autárquicas ao 

mesmo tempo que vamos procurar fazer perspectivas das próximas 

eleições gerais, de 2014”, notou Mafundza.

“Como ainda não temos muita experiência sobre esta página, vamos 

convidar parte das mulheres que de forma directa ou indirecta partici-

param no processo eleitoral autárquico”, frisou. 

O quadro dos convidados inclui mulheres que foram candidatas à pre-

sidência dos municípios, que estiveram nas mesas das Assembleias de 

Votos ou que participaram na campanha das eleições. 

“Na essência tudo o que pretendemos é uma troca de experiências 

entre aqueles que já vivem o assunto e os que pretendem se engajar. 

Achamos que vai ser uma mais-valia uma vez que farão parte deste 

encontro, jovens vindos de diversas partes do país, cada um trazendo 

seu conhecimento, sua experiência”.

Frente Feminina do PJ 
reúne-se em Maputo

Por Eduardo Conzo
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O mais certo 
que se pode 
encontrar

Há um ano aterrei em 

São Paulo. Aprendi que 

quando uma coisa é mes-

mo boa é “massa”. Umas 

semanas antes, a Mariana me 

falou naquela do “São Paulo tra-

balha para o Rio se divertir”. E 

estava ansioso para verificar isso. 

Nessa altura “ninguém” sabia que 

a NSA escutava Dilma. Quando 

comecei a ler os jornais brasilei-

ros e a informar-me sobre o país 

fiquei impressionado: milhões ti-

nham saído da pobreza nos últi-

mos anos (os mesmos que alguns 

meses mais tarde sairiam às ruas 

para exigir qualidade nos servi-

ços?). A população não queria 

apenas ter um hospital ou uma 

escola, queria esses serviços com 

qualidade. Dilma considerou as 

manifestações “legítimas”. 

Numa livraria na Lapa falava-se 

na eleição de Joaquim Barbosa 

para presidente do Supremo Tri-

bunal Federal, o primeiro negro a 

ocupar a posição. Na montra da 

livraria havia edições de autores 

de países africanos de língua por-

tuguesa. 

Ao visitar a Biblioteca Nacional 

no Rio lembrei-me de Rubem 

Fonseca a “satisfazer o seu vício” 

e, acreditem, marquei uma visita 

para às 5h da tarde tão-só porque 

a recepcionista tinha sido inex-

cedível em simpatia. (Cheguei 

atrasado a um encontro por causa 

dessa visita não prevista)

Lusofonia? O que é? Quando fa-

lei com uns rapazes em São Paulo 

e disse que era de Moçambique 

um deles pergunta: “é lá na Áfri-

ca?”

Na Lapa, numa tasca onde se 

bebe Brahma e se ouve Afrobe-

at vi tantos travestis como nun-

ca tinha visto na minha vida. Na 

mesma Lapa visitei a Escadaria 

Selarón onde havia tantos turistas 

a fotografar que preferi descer e 

ver os Arcos da Lapa.

Um dia pus-me a caminhar até 

a Praia de Copacabana acompa-

nhado por um amigo inglês que 

tinha morado alguns anos no 

Rio. “Que bela rapariga”, eu disse. 

“Cara, não fala isso, rapariga aqui 

é prostituta”.

Na Travessa conheci um livrei-

ro barbudo que me apresentou 

Paulo Leminski e falou do autor 

com tanto entusiasmo que acabei 

por levar Catatau mesmo saben-

do que estava no limite dos gastos 

em livros.

O taxista acha que Mano Me-

nezes é um péssimo treinador e 

adora Tim Maia. (Diz que rece-

beu um convite para trabalhar na 

África do Sul e recusou. Arrepen-

deu-se).

Gosto do restaurante no Bota-

fogo onde sobremesa e café são 

gratuitos. 

Na quinta-feira, ao fim da tarde, 

há rapazes a distribuir uma quan-

tidade absurda de panfletos para 

baile funks e peep shows.

No Aeroporto de Guarulhos uma 

atendedora num café onde almo-

ço me sorri. 

O Brasil é a sétima economia do 

mundo. Está no BRICS. E das 

mais desiguais.

Luiz Ruffato não podia sintetizar 

melhor, sobre o Brasil: “Nós so-

mos um país paradoxal”.

Sobre o Brasil 

Os resultados da eleição municipal de Nampula vieram 

confirmar uma tendência geral que só não ocorreu em 

maior escala porque alguns militantes colocaram-se em 

prontidão combativa e fizeram aquilo que entenderam 

ser o melhor que podiam fazer para evitar o pior.

São resultados que confirmam a crescente impopularidade da 

Frelimo, perante o desespero da sua tradicional base de apoio 

em ainda tentar fazer algo que ajude a salvar o partido.

Em Nampula, o nível de abstenção situou-se em mais de 80 

por cento, o que significa que mesmo aqueles que tradicional-

mente votariam na Frelimo, de tanta desilusão que entenderam 

que se as circunstâncias não lhes permitem compactuar com a 

mediocridade em que o partido se tornou nos últimos tempos, 

também não iriam dar o seu voto à oposição.

Num domingo, que foi o dia de semana para a repetição do voto, 

poderiam melhor utilizar o dia para irem dar Graças ao Senhor 

ou passar uns raros momentos de qualidade junto dos seus.

Portanto, o padrão de votação mostra que os tradicionais 

apoiantes ou militantes da Frelimo abandonaram o seu partido 

de preferência, mas também não trocando o seu voto a favor do 

Movimento Democrático de Moçambique (MDM) que foi o 

vencedor da eleição do dia 1 de Dezembro.

Também não parece que o eleitorado tradicional da Renamo 

se tenha feito às assembleias de voto, em resposta ao apelo de 

boicote lançado pelos seus dirigentes. 

O que demonstra o surgimento de um eleitorado totalmente 

novo, fiel ao MDM. Muito embora isto não exclua a possibi-

lidade de alguns eleitores tradicionais da Frelimo e da Renamo 

que tenham votado neste partido, os primeiros num sinal de 

protesto contra as actuais políticas do seu partido, e os segundos 

simplesmente como a única alternativa que lhes restava. 

Com a conquista de Nampula, o MDM passa a controlar três 

municípios. Acresce-se a Beira e Quelimane. Um feito que não 

é para menosprezar; depois de Maputo e Matola juntos (na ver-

dade são uma única cidade dividida por uma portagem indese-

jada), estas são a segunda, terceira e quarta maiores cidades de 

Moçambique. E mesmo assim, há quem diga que a vitória da 

Frelimo na cidade de Maputo não resistiria ao teste do rigor.

Os propagandistas da Frelimo continuarão a pretender transmi-

tir a ideia de que o seu partido ganhou na maioria dos municí-

pios, e que numa democracia, isso é perfeitamente normal. 

Pode ser verdade, mas se o partido quiser ser sincero consigo 

próprio, terá que pegar nos resultados destas eleições e analisá-

-los com um certo sentido crítico.

Furtar-se a um tal exercício, fazendo de contas que está tudo 

bem, será um acto de suicídio de que o partido só terá de se cul-

par a si próprio. Os resultados mostram um eleitorado num pro-

cesso inexorável de migração para um destino incerto, mas que 

no momento do desabafo é o mais certo que se pode encontrar.  

   

Por Tavares Cebola
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Com estas chuvas que 

têm caído inespera-

damente na cidade 

e sobre minha cabe-

ça, sempre que saio do clube 

ganhei um vício: É o vício de 

andar de txopela. Não é que 

seja uma coisa muito agradá-

vel, mas pelo menos sinto-me 

seguro e sei que vou chegar a 

casa. Andamos aos empurrões 

com esta babilónia de carros, 

vou dando alguma conversa 

ao txopelista do género; onde 

você vive, quantas mulheres 

tem, filhos, se estudam ou 

não, se o dinheiro que ganha 

chega para sustentar a vida 

Ainda me resta o suicídio…
ou não e ele, entre uma mudança 

e o não, sem olhar para trás vai 

respondendo: Tenho duas mulhe-

res, tenho 32 anos, uma está em 

Nkobe e a outra vive comigo no 

Zimpeto. Os meus filhos estu-

dam e passaram de classe. Estou 

agora a tentar engatar a terceira 

mulher. E eu pergunto, és feliz ou 

não? Ele aí olha para trás e diz. 

O que é ser feliz? E a chuva cai, 

ele deixa-me em casa, pago 100 

meticais e ele diz: Se precisares de 

mim amanhã, a minha esquina é 

mesmo aquela. Não sei se isso me 

dá direito de ser feliz. 

Chego a casa bato à porta, por-

que já me roubaram a campainha 

a milhares de anos, a minha 

família está a ver televisão 

e ri-se das piadas das tele-

novelas, sinto-me infeliz e 

só. Vou a cozinha, aqueço o 

caril de amendoim com ca-

rapau, janto de arroz com a 

cabeça apoiada na mão es-

querda enquanto oiço os ri-

sos da minha família na sala 

com as piadas brasileiras das 

telenovelas.

No fundo, não sou assim tão 

infeliz, tenho casa, luz, água 

e netos. E também para ser 

franco vou dizer, ainda me 

resta o suicídio. 

 

Muita coisa aconteceu 

nas eleições autárqui-

cas de 2013: supostas 

(mas seria melhor di-

zer quase certas) fraudes, jorna-

listas detidos, crimes eleitorais 

apurados por quem devia garan-

tir a imparcialidade do processo 

eleitoral (caso de Nampula, por 

exemplo), uma comunicação so-

cial pública claramente não livre. 

Aconteceu também que a Rena-

mo não concorreu e que o MDM 

teve um resultado assinalável em 

todas as partes do país, com pro-

porções diferentes de acordo as 

províncias e principalmente nas 

zonas urbanas.

Entretanto, aquilo que mais me 

impressionou foi a declaração de 

um indivíduo de grande prestígio, 

nacional e internacional, o antigo 

Primeiro-Ministro, Pascoal Mo-

cumbi, o qual declarou que agora 

estão criadas as condições para 

que possa haver alternância no 

poder, com uma afirmação alusi-

va às próximas eleições gerais de 

2014.

A questão que coloco é a seguin-

te: será que, antes dessas eleições 

locais, as tais condições não ti-

nham sido criadas? A resposta a 

esta pergunta representa, eu julgo, 

uma das chaves de leitura para 

percebermos melhor a complexi-

dade dos processos políticos e so-

ciais que estão atravessando neste 

momento Moçambique.

Na minha opinião, é preciso par-

tir dum conceito que pouco tem 

sido usado pelos cientistas polí-

ticos que têm lidado com ques-

tões moçambicanas. O conceito 

de “democracia bloqueada”. Com 

efeito, Moçambique, desde a sua 

entrada nos países democráticos 

(primeiros anos 90), viveu num 

sistema político de acordo com o 

qual um partido (a Frelimo) devia 

governar, um outro (a Renamo) 

devia opor-se. Um tal cenário 

tinha sido – explícita ou implici-

tamente – desenhado pelos pró-

prios Acordos Gerais de Paz de 

Roma, em 1992. A Renamo con-

seguiu resultados significativos: 

primeiro, a abertura definitiva 

(após a aprovação da Constitui-

ção de 1990) do sistema institu-

cional para o pluralismo; segun-

do, o reconhecimento como força 

política legítima. Mas ninguém, 

sinceramente, podia imaginar que 

a Renamo pudesse vencer as elei-

ções e tomar posse do poder, pelo 

menos ao nível do governo cen-

tral. Talvez nem a própria Rena-

mo. A comunidade internacional 

via o partido de Dhlakama com 

grande suspeita, como um movi-

mento de resistência que destruiu 

um país inteiro, tendo o apoio de 

regimes racistas, tais como o de 

Ian Smith e da África do Sul da 

apartheid. Os seus homens não 

estavam minimamente prepa-

rados para governar um país tão 

complexo como Moçambique.

Foi por isso que, nas eleições de 

1999, apesar das sérias dúvidas 

que até hoje permanecem sobre 

o resultado nas presidenciais, não 

houve muitos reparos por par-

te da comunidade internacional, 

apesar das reclamações da Rena-

mo, que culminaram na tragédia 

das mortes na cela de Monte-

puez, em Novembro de 2000.

Quando, em 2009, o MDM foi 

excluído de nove círculos elei-

torais num total de 11, as coisas 

andaram diferentemente. Os do-

adores adiaram a aplicação dos 

fundos previstos, e o país entrou 

numa crise bastante relevante, 

tão grande, que alguém atribuiu 

parte da causa dos tumultos dos 

dias 1 e 2 de Setembro de 2010 

justamente a este atraso nos pa-

gamentos.

Verdade ou não, este episódio 

deixa vislumbrar um facto: a opi-

nião pública, inclusive a interna-

cional, olhava ao MDM como 

a uma força nova, jovem e que 

podia representar uma esperança 

para o país inteiro. Assim, a sua 

exclusão levantou a uma quase-

-crise entre o Estado moçambi-

cano e parte dos doadores. Coisa 

que não tinha acontecido com as 

eleições de 1999.

O MDM constitui uma novida-

de num duplo sentido: primeiro, 

o seu bloco social é formado por 

jovens, com escolarização médio-

-alta e urbanizados. Em suma, as 

classes emergentes do país. Se-

gundo, o MDM nada tem a ver 

com a história recente de Mo-

çambique, ou seja com o conflito 

dos 16 anos que destruiu o país, 

mas que foi a base para edificar 

a nova democracia moçambicana. 

O bipartidarismo que Frelimo e 

Renamo construíram desaguou 

numa democracia “bloqueada”, 

em que só havia espaço para es-

sas duas forças, com tarefas bem 

traçadas. A única ligação que o 

MDM pode ter com a história de 

Moçambique relaciona-se com a 

figura do seu líder, Daviz Siman-

go, cujos pais foram fisicamente 

eliminados, ainda na altura da 

independência, pelo regime de 

Samora Machel.

É por isso que o MDM não só 

está conquistando simpatias 

sempre maiores entre as camadas 

sociais dinâmicas do país, empur-

rando a Frelimo para um papel de 

partido conservador; mas mesmo 

no seio da comunidade inter-

nacional é aceite como partido 

apresentável, sem o passado som-

brio como o da Renamo, e com 

um pessoal político preparado 

para governar o país. Basta pen-

sar nos candidatos mediamente 

de alto nível que concorreram nos 

municípios nestas autárquicas.

Por isso é que a declaração de 

Mocumbi faz sentido: agora é 

que a democracia moçambicana 

parece estar nas condições de ga-

rantir a alternância, de ser final-

mente “desbloqueada”, entran-

do numa fase nova e inédita. O 

desafio está claramente lançado. 

Cabe portanto à Frelimo recolhê-

-lo. Como fazer isso determinará 

a evolução política até às eleições 

gerais de 2014. Será que a Fre-

limo irá fechar-se em si mesma, 

tentando manter o controlo da 

comunicação social pública e dos 

órgãos que deveriam averiguar a 

imparcialidade do processo elei-

toral, tais como CNE e STAE? 

Ou será, pelo contrário, capaz de 

fazer um salto de qualidade, pro-

pondo figuras novas, um progra-

ma de governo credível, em suma, 

entrando numa lógica de uma 

democracia plenamente realizada 

e já não bipartidária, em que cada 

voto tem que ser conquistado? Os 

próximos meses darão resposta a 

todas estas questões todas.

*Investigador no Centro de Estudos 

Internacionais – ISCTE-IUL 

Lisboa, antigo professor na ECA-

-UEM

O 
texto abaixo surgiu no 

meu blogue às 19:25 

de 30 de Novembro.

A malandragem inter-

nética é vasta. 

Por exemplo, pode acontecer 

que alguém exiba - se não exi-

biu já - em blogues e/ou redes 

sociais falsos destroços que 

atribuirá ao nosso avião das 

LAM.

Em momentos de comoção, 

as nossas defesas preventivas 

estão entorpecidas e são facil-

mente permeáveis a malandra-

gens desse género. 

A tipologia da malandragem 

internética, franqueada ao sen-

sacionalismo mais primário 

tipo  “Yahoo news”, vai desde 

os ciberpistoleiros anónimos 

aos fabricantes de falsos teste-

munhos e de boatos, passando 

pelos produtores de vídeos de-

formadores da realidade e pelos 

descarados parasitas do copia/

cola/”mexerica”. 

Ao nível do parasitismo, por 

exemplo, um mapa por mim 

colocado neste diário  citando 

uma fonte namibiana  é sufi-

ciente para, minutos depois, 

irradiar através de oportunistas 

internéticos que jamais indi-

cam de onde verdadeiramente 

o copiaram. 

Malandragem 
internética

Autárquicas 2013: desbloqueio do sistema 
político moçambicano?
Por Luca Bussotti*
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Os macuacuinhos andam ata-

rantados. Como sempre que 

alguém mostra que não está 

totalmente encantado com a 

visionária e clarividente governação 

do seu querido líder.

E agora foram muitos milhares os 

moçambicanos que não se renderam 

a tão excelentes qualidades. Muitíssi-

mos mais do que em qualquer outra 

ocasião. Houve mesmo, heresia das 

heresias, lugares em que foram mais 

os que viraram as costas ao dirigente 

inquestionável do que os que se aco-

lheram sob a sua direcção. E nem em 

todas foi possível dar aquele jeitinho 

nos votos para não envergonhar ainda 

mais o Chefe.

E aí andam eles todos, numa roda 

viva, a tentar embelezar o retrato, tão 

pouco atraente, que saiu dos votos. 

Sargentos, compulsivamente aposen-

tados por incapacidade mental para 

exercer o cargo, e outra tropa de cho-

que, com os seus teclados alugados, 

martelam nas letras tentando mostrar 

que a lama é ouro puro e brilhante. 

Tarefa difícil, sem dúvida.

Mas talvez mais difícil ainda é ex-

plicarem ao seu Chefe porque é que 

aquele povo que, segundo eles, o ado-

ra, votou em tais quantidades na opo-

sição.

Sim, porque o bajulismo repetido dia 

Os macuacuinhos

Perder um município como Nam-

pula não agradou a Frelimo. 

Entretanto, para o Movimento 

Democrático de Moçambique 

(MDM), incluindo os seus eleitores, 

este foi um ganho claramente positivo e 

inspirador. O desempenho político con-

seguiu transmitir a ideia da necessidade 

de um novo despertar. Por essa via, as 

“massas frias” transformaram-se demo-

craticamente em “massas quentes”.

A conquista do município de Nampula 

pelo MDM é expressão de continuidade 

do vento Centro-Norte. Uma direcção 

segura: da Beira para Quelimane. De 

Quelimane para Nampula. De Nampu-

la para… Há quem acredite fortemente 

que esse mesmo vento terá chegado a 

Maputo mas que os subúrbios encar-

regaram-se de desviá-lo. Entretanto, os 

O Vento sopra do Centro
habitantes de tais subúrbios não comungam 

esta ideia e olham de esguelha para a Comis-

são Nacional de Eleições, o que cria a ideia da 

recontagem como solução. Será isto necessá-

rio ou fica-se como está para que não se acuse 

e nem se rotule o MDM de ter sido tomado 

pelo “fantasma da fraude”? “Cala-se” em Ma-

puto e em todos outros locais onde o mesmo 

“fantasma” foi visto pelos eleitores. Do centro, 

afinal, o vento sopra em várias direcções!

O que alimenta o sopro destes ventos de 

mudança? A energia do sopro é gerada pelo 

cansaço popular condicionado pela arrogân-

cia vezes sem conta trazida a lume para ser 

combatida e, por isso mesmo, reproduzida por 

quem a detém. É também gerada pela falsa 

crença da imutabilidade da tendência do voto 

sustentada pela passividade percebida como 

resistência à mudança. Este comportamento 

cria, num certo eleitorado, a lógica de se evitar 

um provável caos na ordem política, econó-

mica e social, o que é muito aproveitado pelos 

governantes no poder, derivando daí a sua ar-

rogância. A energia do sopro do vento provém 

igualmente do facto de o “poder” não “ouvir” 

o seu próprio povo quando este clama por 

diálogo. Mantêm o conflito político-militar 

no Centro do País. As mortes não produzem 

democracia. Reproduzem permanentes e su-

cessivos suspiros de ódios e revoltas que serão 

desabafados nas urnas. A energia do sopro 

acaba por vir, em último lugar, da fortíssima 

percepção de que controlando eficazmen-

te a contagem dos votos é possível evitar os 

“enchimentos”, as falcatruas engendradas na 

lógica de que “a vitória prepara-se, a vitória 

organiza-se”, quer dizer, é possível evitar a 

fraude quando se está em prontidão demo-

crática.

Cá entre nós: não se afigura fácil o usu-
fruto da liberdade de escolha quando 
ofuscada pelo profundo traumatismo ge-
rado pelo “esquecido” monopartidarismo, 
mas quando ela ocorre liberta os eleitores 
do sufoco em que viviam. O prestígio de 
que goza o MDM, em ascensão na arena 
política nacional, poderá motivar signi-
ficativamente o próximo pleito eleitoral 
em termos de redução de abstenções. Esta 
situação poderá reforçar-se ou não, de-
pendendo da resolução do presente pro-
blema político-militar. Aliado a isso, 
novos ventos soprarão em função do 
fortalecimento da crença de que é pos-
sível controlar a contagem dos votos, 
evitando qualquer tentativa de fraude 
para que o processo seja credível. Resta, 
aos edis eleitos, ter o manifesto eleitoral 
como guia.

1. Nos últimos anos, a popularidade e a 

aceitação da Frelimo têm decrescido 

vertiginosamente nos principais centros 

urbanos do país. Tal facto fundamenta-

-se completamente com os últimos resultados 

eleitorais conseguidos pela Frelimo nas recentes 

eleições autárquicas. Com efeito, este partido 

perdeu protagonismo em “corações” de círculos 

eleitorais de grande significado político para o 

país, como são os casos das cidades de Maputo-

-Matola, Beira, Quelimane e, mais recentemen-

te, Nampula. Isto é muito mais sério do que se 

pode depreender à primeira vista: é em algumas 

destas as cidades onde vive o maior número da 

porção mais culta e informada do país e são as 

capitais dos maiores círculos eleitorais do país, 

determinantes para o sentido de voto das pro-

víncias onde se situam nas eleições gerais de 

2014. Dito de outro modo, a Frelimo, com toda 

a sua máquina logística e propagandista (para 

além das suas “estruturas” como a OJM, OMM 

e ACLLN, tem a trabalhar politicamente a seu 

favor órgãos públicos e privados de comunica-

ção social como a AIM, TVM, RM, TV Mira-

mar, Rádio Índico, jornais Notícias e Domingo, 

dentre outros), bem como com a vitória nominal 

em 50 autarquias (elegeu apenas os Edis e fac-

tualmente cedeu a Oposição uma percentagem 

significativa de assentos em assembleias mu-

nicipais), perdeu oficialmente três das maiores 

cidades do país. Isto é uma derrota eleitoral de 

profundo significado político, a curto e médio 

prazos.

2. Na Beira, em Quelimane e em Nampula, a 

Frelimo perdeu como nunca e vai humilhante-

mente para a Oposição durante os próximos cin-

co anos. Em Maputo-Matola (Mocuba e Gurué 

idem) quase toda a opinião pública nacional está 

ainda com uma sensação muito convicta de que 

a Frelimo perdeu nas urnas e “ganhou” em falca-

truas engendradas pelas suas estruturas partidá-

rias em conivência com a PRM, CNE, STAE e 

alguns segmentos do poder local (secretários de 

bairro e governos distritais).

3. O mito da invencibilidade e das “vitórias re-

tumbantes” do partido Frelimo caiu desastro-

samente por terra. Este partido está inequivo-

camente a perder credibilidade e legitimidade 

junto do eleitorado urbano e até dentro das suas 

“estruturas” internas. O voto de protesto e os ní-

Porque é que eu acho que a 
Frelimo é a grande perdedora...
Por Edgar Kamiza Barroso

veis de abstenção do seu eleitorado “fiel” deram 

uma importante lição ao manifesto eleitoral des-

te partido nos municípios em que perdeu e nos 

que passará a repartir significativamente o poder 

municipal local. A principal mensagem que se 

pode tirar dos que não votaram na Frelimo é a 

“NÃO NOS REVEMOS EM VOCÊS”. Por 

outro lado, a escolha pelo MDM lança uma 

perspectiva muito interessante para os resulta-

dos eleitorais que a Frelimo poderá vir a ter nas 

eleições gerais do próximo ano. Com efeito, os 

níveis de descontentamento popular para com 

o projecto de governação do partido no poder 

tiveram uma expressão muito séria nestas elei-

ções autárquicas e a percepção generalizada do 

eleitorado de que votar na Oposição é possível 

pode ter outra expressão mais significativa nas 

eleições do próximo ano. O MDM está indubi-

tavelmente a ganhar crescente simpatia e apoio 

popular não só dos decepcionados com a Freli-

mo, como também da larga porção de eleitores 

independentes (maioritariamente jovens) que 

material e ideologicamente nada tem a dever à 

Frelimo.

4. O MDM ganhou representação política em 

praticamente todas as autarquias nacionais, mes-

mo sendo um partido ainda em consolidação e 

a concorrer em condições desiguais em termos 

logísticos e de bases políticas fixas. É preciso sa-

lientar que estes são os resultados mais expres-

sivos que partidos da Oposição já tiveram em 

eleições autárquicas, com ou sem a Renamo, e 

que muito provavelmente seriam muito mais 

significativos se o MDM concorresse com mui-

to maior trabalho e organização. Com efeito, 

verificou-se que em muitas assembleias de voto 

(particularmente nos municípios de Maputo e 

da Matola) este partido não tinha sequer fiscais 

presentes para monitorar o processo de votação 

e de apuramento dos resultados. Tal facto abriu 

“oportunidades” claras de viciação dos resultados 

nesses locais e do reforço da vitória de secretaria 

da Frelimo. Entretanto, mesmo assim verificou-

-se uma inegável aceitação popular e com tre-

mendo potencial de crescimento a ter em conta 

nos próximos pleitos eleitorais. O MDM só tem 

de fazer o devido trabalho político, de agora em 

diante, apostando num projecto nacional alter-

nativo, inclusivo e muito mais atractivo para os 

eleitores... 

após dia, semana após semana, mês 

após mês e ano após ano pode muito 

bem ter convencido o Chefe de que 

é adorado e aclamado do Rovuma 

ao Maputo e do Zumbo ao Índico 

e agora os resultados eleitorais terão 

sido um violento balde de água fria 

pelas costas abaixo. E o Chefe não 

deve ter ficado nada satisfeito com 

isso.

Uma excelente ocasião, de resto, para 

perceber que os bajuladores não são, 

normalmente, bons conselheiros... 

Nem em questões civis nem em 

questões militares.

E vem este reparo a propósito do nú-

mero crescente de mortos e feridos 

nesta guerra que nos dizem que não 

há. É raro o dia em que não acontece 

um confronto e mais sangue moçam-

bicano é derramado e mais corpos se 

acumulam nas morgues.

Porque alguém terá dito ao Chefe 

que era possível uma vitória militar 

rápida contra a Renamo e ele acre-

ditou. Tendo sempre como modelo o 

que se passa em Angola tentou matar 

Dhlakama, como o MPLA fez com 

Savimbi. Mas as coisas não correram 

de feição e a situação complica-se 

cada vez mais.

E não há macuacuinhos que che-

guem para disfarçar o desastre.

Sobre as eleições autárquicas
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Os meses de Dezembro e Janeiro são caracteriza-
dos por um intenso tráfego de viaturas entre Mo-
çambique e África do Sul, associado ao movimen-
to da quadra festiva do Natal e Fim de Ano.  Para 
o efeito foi accionado um plano multissectorial 
visando prevenir e combater acidentes de viação 
e facilitar a passagem das pessoas pelo posto de 
fronteira de Ressano Garcia.

Neste contexto, a TRAC comunica aos utentes 
da N4 que viajam da Africa do Sul  para Mo-
çambique durante o mês de Dezembro de 2013 
que:

no cruzamento para Marloth Park, com uma 
paragem obrigatória de cerca de 30 minutos. 
Por favor seja paciente.

-
-

trada de Coopersdal e retornam à N4 no cruza-
mento de Strydom Blok, entrando depois para 
a zona comercial, onde os passageiros e baga-
gem serão despachados  antes de serem escol-
tados até a fronteira (a escolta é somente para 
Autocarros e mini-buses, não para camiões).

de Marloth Park, as viaturas ligeiras e camiões 
serão dirigidas, ao longo da N4, directamen-
te para a fronteira, onde todos os ocupantes e 
seus pertences serão despachados. Podem ser 
mandados parar nalgum ponto do trajecto para 

-
ência e cooperação se isto acontecer. 

faixa à direita depois de passarem as bombas da 
BP a caminho da fronteira. A faixa à esquerda 
está reservada aos camiões, colunas especiais e  
viaturas de serviços como migração, policia, al-
fândegas e ambulâncias.

-
to em aproximação ao Posto Fronteiriço, devem 
se manter enquadradas no esquema, salvo em 
casos de emergência

EM JANEIRO DE 2014,  NO TERRITÓRIO MO-
ÇAMBICANO:

no sentido Moçambique – África do Sul, e uma 
faixa para sentido contrário;

de tráfego na N4, sendo um, próximo da Porta-
gem da Moamba, para observação e emergên-
cia; três de paragem obrigatória nos Kms 10, 14 
e na zona do Cemitério de Ressano Garcia;

do tráfego, nomeadamente:
o  Atendimento principal nos Kms 4 e 7
o Organização da escolta, no entroncamento do 

Bypass

elementos das Alfândegas, da Polícia de Pro-

-
portes de passageiros será transferida da estra-
da principal para junto do campo de futebol, 
no interior do posto administrativo de Ressano 
Garcia.   

Neste sentido e de modo a garantir que os uten-
tes da N4 viajem em segurança e cheguem aos 
destinos em tempo útil, a TRAC recomenda:

mais cedo de casa para compensar as perdas 
de tempo causadas por eventuais congestiona-
mentos do tráfego na sua rota;

condicionado existentes ao longo da N4;
-

manentes ou temporários, colocados ao longo 
da estrada;

durante este período, pelo que reitera e incenti-
va os automobilistas a partar por uma condução 
prudente e paciente. 
Para assistência, não hesite, contacte-nos pe-
los números +258 82 303 4303, +258 84 34 34 346 
(Moz) ou +27 800 87 22 64 (RSA), nossas linhas de 
asistência ao cliente, disponíveis 24 horas por dia 
e sete dias por semana.

todos moçambicanos em geral e a todos utentes 
da N4, em particular, uma quadra festiva segura 
e feliz, e um 2014 cheio de bênção e prosperidade.            
A sua segurança rodoviária é nossa preocupação.

INFORMAÇÃO AOS UTENTES DA N4
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O 
secretário geral da Associa-

ção de Natação da Cidade 

de Maputo, Caetano Rú-

ben, faz um balanço bas-

tante positivo das actividades rea-

lizadas pela instituição que dirige. 

Entre outras coisas mais, aponta a 

realização de todas as provas pro-

gramadas para este ano, os cursos 

de formação de árbitros, o aumento 

de número de praticantes, e ainda a 

participação de atletas em eventos 

internacionais, como o que acaba 

de ser disputado recentemente na 

Zâmbia. Porém, lamenta profun-

damente o facto de a piscina do 

Estádio Nacional de Zimpeto não 

estar a servir aos moradores da Vila 

Olímpica muito menos de bairros 

circunvizinhos.

Balanço preliminar
A Associação de Natação da Cida-

de de Maputo veio, através do seu 

secretário geral, Caetano Rúben, 

explicar que no ano que está prestes 

a terminar realizou, com sucesso, 

todas as actividades inicialmente 

programas. Não faltaram dificulda-

des, mas com espírito de sacrifício e 

entrega de todos, as mesmas foram 

sendo ultrapassadas. 

“O ano de 2013 foi bastante pro-

dutivo, porque cumprimos com o 

programado. Realizámos a assem-

bleia geral onde foram eleitos no-

vos corpos directivos, em Setembro 

passado disputou-se o torneio de 

abertura ao que se seguiram outros 

eventos, nomeadamente, 6 horas de 

Maputo, travessia Catembe – Ma-

puto e Taça da Cidade”, elucidou.

E mais: “Levamos a cabo recente-

mente um curso de formação de 

árbitros, o qual foi corporizado por 

40 pessoas. O mesmo estava agen-

dado inicialmente para Fevereiro, 

mas tivemos de antecipá-lo sendo 

que no próximo ano haverá mais 

cursos”, salientou.

No tocante à questão de infra-es-

truturas que durante muito tempo 

foi um dos maiores calcanhares de 

Aquiles da associação, Rúben des-

dramatizou a situação, anotando 

que as piscinas do Ferroviário de 

Maputo assim como do Clube Na-

val estão a funcionar em pleno.

“Presentemente estamos a reabili-

tar as instalações da Associação de 

Natação da Cidade de Maputo”, 

anotou, para em seguida explicar 

que, outra novidade prende-se com 

a abertura de mais uma piscina no 

próximo ano pelo Costa do Sol.

“Esperamos assim que não só vai 

aumentar o número de clubes como 

de praticantes, o que vai contribuir 

para o crescimento da própria mo-

dalidade”.

Explicou ainda que neste momen-

to a associação está empenhada 

na preparação do campeonato da 

cidade o qual está agendado para 

os dias 13 a 15 de Dezembro, no 

Zimpeto.

“A par disso estamos a trabalhar em 

assuntos relativos à regulamentação 

de provas”, disse.

Sabe-se que Moçambique parti-

“Piscina do Zimpeto não está a servir aos moradores”
- lamenta Caetano Rúben, da ANCM

Por Paulo Mubalo

cipou, de 29 de Novembro a 2 de  

Dezembro em Lusaka, Zâmbia, 

num torneio internacional de na-

tação, na categoria de juniores. Os 

seleccionadores, Eduardo Santos e 

Eleutério Malate convocaram os 

atletas a saber, Gisela Cossa, Layla 

Taquidir, Jéssica Taquidir, Sassa 

Francisco, Jalik Tavares, e os irmãos 

Emídio e Erico Cuna, todos do 

Clube Golfinhos de Maputo; De-

nilson da Costa, Denise Mabassa, 

Jannet Bique, Castro Júnior, Allan 

Bique e Shaquil Fakir, dos Tuba-

rões, bem como Jéssica Francisco, 

do Ferroviário de Maputo.

Piscina do Zimpeto em 
ebulição
Caetano Rúben disse, quando 

questionado pelo SAVANA a se 

pronunciar em torno do  relaciona-

mento entre a FMN e a ANCM, 

que do ponto de vista institucional 

tudo está a correr normalmente, 

mas lamentou o facto de a piscina 

de Zimpeto não estar à disposição 

dos moradores  quer da Vila Olím-

pica como dos bairros circunvizi-

nhos.

“Não me queria referir a isso, mas 

como insiste só tenho a lamentar o 

facto de a piscina do Zimpeto não 

estar a servir aos residentes da Vila 

Olímpica ou outros que moram 

perto daquela infra-estrutura. Es-

tou em crer que mais de mil crian-

ças podiam muito bem praticar a 

modalidade, contribuindo assim 

para o seu crescimento saudável. 

Este é um grande constrangimen-

to”, afirmou.

Rúben diz que para além de todos 

os benefícios que a prática de des-

porto traz às crianças, é muito pro-

vável que se essas crianças tivessem 

a acesso à piscina de lá pudessem  

sair os craques do amanhã, os futu-

ros talentos do país.

Questionamos a Caetano Rúben 

se do ponto de vista institucional a 

ANCM teria já se aproximado jun-

to da FMN na perspectiva de  en-

contrarem uma forma para se ultra-

passar o imbróglio, ao que nos disse 

que alguns passos já foram dados.

“Estamos a aproximar-nos sim da 

federação, mas é importante notar 

que as férias escolares estão a ter-

minar. Esperamos que esta situação 

seja ultrapassada o mais rapida-

mente possível”, afirmou.

Mau precedente
Caetano Rúben abriu um parênte-

ses para falar da não realização do 

campeonato nacional de basque-

tebol tal como vinha acontecendo 

normalmente.

“Entendo que independentemente 

da explicação que se está a dar ou 

das razões que ditaram a não rea-

lização do campeonato, a verdade é 

que há necessidade de a federação, 

as associações e outros interlocuto-

res directos coordenarem melhor as 

suas actividades por forma a não se 

abrir mau precedente. É necessário 

notar que essa situação não ajuda 

para a imagem do país, não deixa 

a imagem do país impoluta porque 

um nacional é a prova máxima de 

qualquer que seja a modalidade 

e uma alteração provoca muitos 

constrangimentos porque os clubes 

não só se preparam afincadamente 

como investem dinheiro”.

No ano passado, conta, o andebol 

passou por idêntica situação e “isso 

não deve continuar. Os presidentes 

das federações deviam pensar antes 

de se candidatarem em encontrar 

saídas quando não têm disponível 

dinheiro do Estado e nunca ficarem 

à espera do Estado, há que forma-

lizarem parcerias, procurarem se 

aproximar de agentes económicos”.

Endiabrado, Caetano Rúben não 

poupou críticas às inspecções do 

Ministério da Juventude e Despor-

tos que muitas vezes se resumem na 

verificação da legalidade das asso-

ciações ou federações no lugar de 

atacarem questões concretas como 

a não realização de um campeonato 

nacional, por exemplo.

“As instituições como a Direcção 

Nacional de Desporto e o Fundo 

de Promoção Desportiva devem 

agir. A inspecção geral do MJD 

o que faz? Julgo que no lugar de 

andar a verificar a legalidade das 

federações têm mais desafios pela 

frente. A inspecção funciona a um 

quilómetro da federação e devia 

agir”, sugeriu Caetano Rúben.

O que diz Gilberto Mendes 

BREVES
Estádios quase prontos para o mundial
Os seis estádios programados para receber, no verão de 2014, o Mundial 

de futebol estão quase prontos. Em média, 91,25 por cento das obras 

estão concluídas, exceptuando a Arena Corinthians, devido ao acidente. 

De resto, tudo deve estar pronto até 31 de Dezembro. 

A Arena da Baixada, em Curitiba, é neste momento o estádio mais atra-

sado, com 85,53 por cento de índice de acabamento, enquanto a Arena 

da Amazónia, em Manaus, é a que tem cumprido os prazos estabeleci-

dos. 

Scolari tem lista dos 25 para o Mundial

O seleccionador brasileiro Luiz Felipe Scolari fez saber que tem poucas 

dúvidas sobre a equipa que vai participar no Mundial de 2014.

Em São Paulo, Scolari explicou que tem definida uma lista de 25 jo-

gadores, da qual terá ainda de retirar dois nomes: “A lista está a 105%. 

Tenho 25 jogadores, preciso de tirar dois. Tenho 25 jogadores em que 

confio. Preciso de fazer escolhas, mas vou tirar os dois em que tiver me-

nos confiança”.

A convocatória será anunciada em Março próximo, mas Scolari revelou 

que a lista, que até há pouco tempo tinha apenas 20 jogadores, ainda 

pode chegar, até final do ano, aos 26 ou 27 jogadores. “Tenho 45 nomes 

pesquisados desde o início e que estão a ser observados. Todos ainda 

têm chance”.

Messi, Ronaldo e Neymar avaliados em 311 
milhões de euros

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar ocupam, por esta ordem, 

as três primeiras posições da lista dos jogadores mais valiosos que vão 

marcar presença no Mundial de 2014.

Juntos, os internacionais argentino, português e brasileiro estão avalia-

dos em 311,2 milhões de euros, de acordo com um estudo levado a cabo 

pela Pluri Consultoria que se baseia em critérios como a idade, quali-

dade técnica, posição, experiência, títulos conquistados e potencial de 

valorização.

Lionel Messi tem um valor estimado de 139,6 milhões de euros, seguido 

de Cristiano Ronaldo, com 104,2 milhões, e Neymar, com 67,4 milhões.

O presidente da Federação Mo-

çambicana de Natação (FMN) 

Gilberto Mendes, diz que as pes-

soas só se preocupam pela piscina 

agora que a mesma passou para a 

gestão da federação.

“Há pessoas que gostam de falar 

muito, assim começou por se ex-

pressar Gilberto Mendes, para em 

seguida esclarecer que por muito 

tempo, desde os jogos africanos, a 

piscina esteve nas mãos do Gover-

no e só há três meses é que passou 

para a federação. Foi-nos entregue 

com sistema de bombagem ava-

riado e o de computador também 

avariado”.

Explicou, em seguida, que dadas 

as avarias graves que apresentava 

havia necessidade de resolver esses 

problemas todos com profundidade 

no lugar de soluções aspirina.

“A piscina olímpica não pode ser 

gerida dessa forma, que é o que 

neste momento estamos a fazer. 

Nós vamos mandar vir o sistema 

operativo de Portugal, o sistema 

computarizado esteve em baixo de 

água. Já temos pessoal preparado”.

Mendes observou ainda que mes-

mo aquando da construção da pis-

cina sempre insistiu em ver esta 

infra-estrutura a servir aos atletas, 

sendo de estranhar que agora que 

está sob gestão da federação haja 

vozes discordantes.

“A nossa tarefa é pôr as pessoas a 

nadar, mas a piscina precisa de tra-

balhos profundos de reabilitação e 

só depois é que teremos as escolas a 

praticarem natação, o que fará com 

que mais clubes surjam”, ajuntou 

Mendes.

Gilberto Mendes Caetano Rúben
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Abdul Sulemane

A 
sede do Gabinete Técnico 

de Cooperação Interna-

cional para o Desenvol-

vimento, AECID, acolhe 

de 9 a 13 de Dezembro, o “Semi-

nário sobre Jornalismo Cultural”. 

No âmbito da cooperação cultural 

entre Espanha e Moçambique e 

desejando apostar por um sector 

essencial, que é o da sensibilização 

em termos jornalísticos, o semi-

nário incidirá na importância das 

notícias culturais nos meios de co-

municação escrita. 

O seminário será orientado por 

Afonso Armada, jornalista espa-

nhol, director adjunto do diário 

ABC em Espanha e Director do 

Mestrado de jornalismo ABC, Fre-

derico Jamisse, jornalista cultural 

do jornal Domingo e colaborador 

das revistas estrangeiras Lusofonia 

Seminário sobre jornalismo cultural

e Espaço África, e José Luís Tole-

dano, actual enviado especial a Mo-

çambique da agência EFE, Agên-

cia Espanhola de Notícias.

O mesmo é dirigido a jornalistas 

nacionais com uma dilatada ex-

periência no âmbito da cultura e 

que estejam interessados em abor-

dar temas tão importantes como o 

papel que desempenha o jornalista 

cultural e as suas funções dentro da 

sociedade, a ética jornalística, os 

géneros jornalísticos da reportagem 

e a entrevista, ou a qualidade no 

jornalismo cultural.

O 
Instituto Nacional 

Audiovisual e Cinema 

(INAC) em parceria 

com o Instituto Cul-

tural Moçambique Alemanha 

(ICMA) realizaram no dia 5 

de Dezembro o lançamento 

do DVD intitulado O mundo 

em imagens no auditório do 

INAC. O mundo em imagens 

é um projecto de Preservação 

do Património Cultural, finan-

ciado pelo BMZ, Ministério 

para a Cooperação e Desen-

volvimento da Alemanha.

O seu objectivo é a digitaliza-

ção do acervo do Arquivo do 

INAC que resulta do trabalho 

Tempos dos 
Leopardos em DVD

conjunto do INAC, Univer-

sidade de Bayreuth, Universi-

dade Eduardo Mondlane e do 

ICMA.

Através dos DVDs, aqueles fil-

mes estarão acessíveis a um vas-

to espectro de enriquecimento 

da própria História Cultural, 

por um lado e contribuindo 

para o diálogo intercultural, por 

outro. 

Os DVDs vêm acompanhados 

de um folheto que fornece evi-

dências que ajudam a situar os 

filmes nos seus correspondentes 

contextos histórico e significa-

dos. A cerimónia contou com a 

presença do Ministro da Cultu-

ra, Armando Artur. A.S

No sábado, 29 de Novembro, 

o antigo jardim designa-

do por “Madjerman”, hoje 

designado da Liberdade, 

foi o local escolhido para receber a 

famosa e prestigiada banda Kakana 

de Moçambique e uma das consa-

gradas vozes do Jazz sul-africano- 

Zonké Dikana com vista à reinau-

guração do jardim.

Yolanda, vocalista principal da 

banda Kakana entrou segura de si, 

fazendo o suporte dos seus com-

panheiros. Estes, por sua vez, em 

nenhum momento decepcionaram 

a prestigiada ocasião. Os aplausos 

e assobios carregados de emoção 

contribuíram para que a noite ficas-

se mais harmoniosa e alegre. Temas 

interpretados em coro e em simul-

tâneo com o público apresentaram 

um indicador de topo.

Com a sua voz sedutora, enquan-

to cantava e encantava, inúmeros 

corações sentiram-se seduzidos e 

enamorados pelo momento. A chu-

va caia, fazendo jus ao som da voz 

linda e romântica da Yolanda.

O tema “Planeta perfeito”, canção 

que repisa e alerta-nos constante-

mente a não guerra, a presença de 

harmonia entre os seres humanos 

Espectáculo reinaugura jardim 
da Liberdade

foi um dos temas que levantou a 

plateia e a cançonetista ia relem-

brando que não precisamos de ar-

mas para mantermo-nos em paz e o 

coro do público foi unânime.

Zonké e a sua banda
Os instrumentos fizeram-se ou-

vir em peso. Ela entrou com o seu 

estilo característico: sorridente à 

mistura com uma simpatia seduto-

ra. Era como se fosse o seu “feitiço 

virtual” para revelar a sua conquista 

diante dos seus fãs. E conseguiu.

A interacção com o público esteve 

sempre presente pelo facto de al-

guns temas da sua autoria serem do 

conhecimento do público amante 

do Jazz. Zonké mostrou-se uma 

verdadeira líder entre os seus co-

legas. De quando em vez, ela e os 

seus guitarristas exibiam uma inte-

ressante coreografia à mistura com 

gestos sedutores que embalaram os 

espectadores.

Espectáculo de hora e meia não 

foi suficiente para os espectadores 

sentirem-se satisfeitos. As constan-

tes solicitações de retorno após a 

finalização da sua performance di-

taram que a sede se mantinha mas 

a verdade Zonké já tinha cumprido 

a sua missão.

Para a Zep Produções, no dia 13 e 

14 de Dezembro no antigo jardim 

dos Madjerman realiza-se o con-

certo ao vivo com a participação do 

consagrado músico angolano Paulo 

Flores e a sua banda. A.S

Festival AZGO é um projecto 

sócio-cultural que tem como 

finalidade promover a Cultu-

ra, nos mais diferentes géne-

ros [Música, Artes Plásticas e Cine-

ma]. Guiando-se pelo seu objectivo 

principal, de promover a música 

moçambicana e criar configurações 

para que os artistas nacionais par-

ticipem em festivais internacionais 

e que músicos estrangeiros partici-

pem no mesmo, no espírito aberto 

de intercâmbio inter-festivais e co-

laborações artísticas dentro da rede 

artística AMFN (African Music 

Festival Network). 

O mais fascinante neste projec-

to sócio-cultural foi a criação do 

AZGOZITO que se caracteriza 

por convidar as crianças e institui-

ções de ensino durante o festival 

para actividades educativas e de 

iniciação musical, onde os artistas 

são instrutores e motivadores. 

Contudo, o lado essencial do 

AZGOZITO é a responsabilidade 

social, que consiste na doação de 

uma parte do rendimento dos es-

pectáculos para amparar e auxiliar 

as crianças desprovidas do essencial 

e que estão em idade escolar. Nessa 

senda, a instituição designada, por 

tempo indeterminado, é o Infantá-

rio Provincial de Gaza (situado na 

Cidade de Xai-Xai, capital provin-

Festival azgo doa ao infantário de Gaza
cial de Gaza). Este infantário re-

cebeu dos responsáveis do Festival 

AZGO e seus parceiros material 

escolar e produtos que auxiliarão 

o funcionamento do infantário. 

Esta atitude pretende mostrar e 

provar que o Festival AZGO está 

comprometido com o ensino em 

Moçambique, onde a Música é um 

instrumento para que esse desejo se 

materialize.

O Festival AZGO no corrente ano, 

entre os dias 24 e 25 de Maio, re-

alizou a sua terceira edição, com o 

tema «Sustentabilidade e Recicla-

gem», onde contou com grupos e 

músicos nacionais e internacionais. 

Dos músicos nacionais podemos 

citar Roberto Chitsondzo, Cheny 

Wa Gune, Muzila, Stewart Suku-

ma e a Banda Nkhuvu. Alguns, dos 

músicos internacionais que estive-

ram presentes são: Tito Paris (Cabo 

Verde), Freshlyground (África do 

Sul), Spring Srting Quartet (Áus-

tria) e Bomba Estéreo (Colôm-

bia). Em paralelo realizaram-se 

workshops e residências criativas 

entre os artistas, projecção de filmes 

e exposição dos mais diversos pro-

dutos artesanais e gastronómicos 

de Moçambique.

Em 2014, o AZGO Festival se re-

alizará entre 23 e 24 de Maio, onde 

o tema principal é a «Educação». 

Com este tópico educacional, a res-

ponsabilidade social será mais for-

tificada com vista a robustecer cada 

vez mais o Infantário Provincial de 

Gaza. O AZGOZITO será uma 

das actividades importantes, pois 

a oganização deste festival acredita 

que Moçambique é construído com 

um ensino de competência onde a 

Cultura é um estímulo. A.S

O seminário tem temas tão importantes como o papel que desempenha o jornalis-
ta cultural e as suas funções dentro da sociedade
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Fernando Manuel (texto)
Naita Ussene (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Eu nunca mais vou fazer essa coisa de cobrir campanhas eleitorais como 

jornalista. Recuso-me absolutamente. Nas primeiras eleições gerais e 

multipartidárias de Moçambique em 1994, fiz a cobertura da campanha 

eleitoral da Renamo. Andei para trás e para frente a ouvir cada vez mais 

estupidezes de um lado para outro.

A Renamo encerrou a sua campanha em Sofala ou mais concretamente na cidade da 

Beira. Depois de encerrar a   campanha, a Renamo abandonou-nos (nós os jornalis-

tas) sem dinheiro, sem como voltar para Maputo. 

Lembrei-me que quem estava como delegado da TVM na Beira era Daniel Gui-

cossecosse. Fui ter com ele e disse Guicosse, quebre-me lá este galho! Quero voltar 

a Maputo e não tenho dinheiro e muito menos reserva no voo. Epa! Safa-me lá! O 

Guicossecosse pegou no telefone e fez meia dúzia de chamadas e perguntou-me, 

onde estás hospedado? Eu disse: No hotel Embaixador.  Ele disse: Vai ao hotel bus-

car a tua mala, eu pago-te o táxi do hotel para o aeroporto e a passagem para Maputo 

e quando chegares a Maputo vais devolver-me o dinheiro.

Escrevo isto com muito prazer hoje, porque são poucos os amigos que já me fizeram 

isso. Guicossecosse está ao lado de Jorge Ferrão, actual reitor da UniLúrio.

Outro dia, estava eu com as minhas botas de cabedal e o meu chapéu de coco e al-

guém me disse muito entusiasmadamente eis aqui um Laurentino. Como se sabe, um 

Laurentino é natural de Lourenço Marques ou seja quem tem cultura de Lourenço 

Marques que actualmente é Maputo. Estão aí dois maputenses ministráveis David 

Simango, Edil de Maputo e Fernando Sumbana Júnior, Ministro da Juventude e 

Desportos. 

Houve tempos em que eu perdia tempo a ir aos campos de futebol nas tardes dos 

domingos e havia canções como a de Alexandre Langa que dizia: No meio desta 

miséria toda prefiro perder tardes a ver jogos de futebol e, falava de Nuro Americano, 

de Calton Banze, de Gil Guiamba, do Tinga, etc, etc.

Hoje já não vou ao futebol, mas lembro-me de nomes como Mesquita, Baltazar, Fer-

nando Fernandes, Tayobe e coisas assim. Hoje há futebol feminino e nomes famosos 

na direcção como o da Leocadia Pereira, não é isso Amide, até mulheres já gostam 

de futebol?

O basquete feminino tem nos dado muita alegria e muita dessa alegria tem cara e 

essas caras algumas delas estão nesta foto, embora não sejam directamente atletas. 

Mas como se diz atrás de cada grande homem há um grande pateta. Não é que se-

jam patetas, mas estes sãos os que estão atrás das nossas vice campeãs de basquete: 

Francisco Mabjaia, Presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol; António 

Munguambe, presidente do Instituto Nacional de Desportos e Alexandre Zandame-

la, assessor de imprensa do ministério da Juventude e Desportos.

Não nos podemos queixar de não ter uma geração de uma história no nosso bas-

quete, tanto feminino como masculino. Já fomos campeões de África, já tivemos 

nomes como Belmiro Simango, Hélder Nhandamo (Cobra), Irmãos Mogne, Esper-

ança Sambo e agora estas duas que estão aqui na foto: Quem é que não se lembra 

delas?

Aurélia Manave e Afra Ndeve.

…E já está!    
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Diz-
se.

.. 
Diz-

se

A 
CTA (Conferação das 

Associações Empresa-

riais de Moçambique) 

acaba de entrar na es-

trutura accionista da Gapi, tendo 

adquirido cerca de 15% de ac-

ções nesta instituição fi nanceira 

de desenvolvimento. 

Segundo apurou o SAVANA, as 

negociações foram concluídas 

na primeira quinzena de No-

vembro não tendo sido revelado 

o montante da transacção, mas, 

com base nesta aquisição, a CTA 

vai ter direito a um membro no 

Conselho de Administração da 

Gapi-SI. Mas o jornal soube 

que o valor total da operação dos 

15% de acções do GAPI é de 7,9 

milhões de meticais, o equiva-

lente a USD 263,3 mil, incluin-

do o prémio de transacção.

Os outros accionistas da Gapi-

-SI são a GapiGest, uma socie-

dade de investimentos privados, 

com 20%, o IGEPE, com 30%; 

o grupo de gestores técnicos e 

trabalhadores (GTT), com 20% 

e organizações da sociedade civil, 

entre as quais se destaca a Fun-

dação para o Desenvolvimento 

da Comunidade liderada por 

Graça Machel e que no conjunto 

detêm cerca de 15%.

CTA entra na Gapi
A Gapi é uma entidade público-

-privada que opera como um 

banco de desenvolvimento foca-

lizado na prestação de serviços 

fi nanceiros e de assistência téc-

nica para a promoção de micros 

e pequenas empresas. As contas 

da Gapi referentes ao primeiro 

semestre e publicadas no jornal 

SAVANA revelam activos totais 

na ordem dos 990 milhões de 

meticais e Fundos Próprios de 

355 milhões, que em parte resul-

tam de dividendos não distribu-

ídos.

A CTA havia manifestado inte-

resse nesta aquisição desde o iní-

cio de 2013 tendo em vista uma 

parceria estratégica com uma 

entidade fi nanceira especializada 

no apoio ao sector empresarial 

nacional.

A Gapi-SI opera há mais de duas 

décadas na concepção e imple-

mentação de programas de apoio 

ao empresariado nacional, parti-

cularmente dirigidos à melhoria 

de serviços fi nanceiros nas zonas 

rurais. Por iniciativa da Gapi-SI, 

em 2013 foram lançados vários 

projectos entre os quais se desta-

ca o Agro-Empreender fi nancia-

do pela Embaixada da Dinamar-

ca com um orçamento na ordem 

dos USD 11milhões, bem como 

um Fundo de Garantias de cré-

dito às PMEs orçado em USD 

12 milhões e que já foi subscrito 

por oito bancos comerciais. 

No Vale do Zambeze e em par-

ceria com a Agência de Desen-

volvimento do Zambeze e fi nan-

ciamento da Holanda está em 

fase de arranque um programa 

dirigido à criação de condições 

para a expansão do sector das 

PMEs naquela região.

Instituições fi nanceiras interna-

cionais como o BAD e o BA-

DEA estão também a concluir 

negociações com vista a estabe-

lecerem parcerias com a Gapi-SI 

focalizadas no desenvolvimento 

do empresariado nacional. Estas 

negociações envolvem a criação 

de instituições micro-fi nanceiras 

rurais que contribuam para um 

sistema fi nanceiro mais inclusi-

vo, como a Caixa Financeira da 

Mulher que a Gapi recentemen-

te criou na Matola em parceria 

com um grupo de mulheres in-

vestidoras. Outras Caixas fi nan-

ceiras similares já estão a operar 

no Niassa, Sofala e Inhambane. 

Conjuntamente com o Rabo-

bank e o Norfund, a Gapi-SI é 

accionista do Banco Terra e par-

ticipa no capital social da Socre-

mo.

• Finalmente, o almejado petróleo sempre existe. Para já, não no Ro-

vuma, mas no Inhassoro, a praia de areias quase pretas próxima do 

arquipélago do Bazaruto. Quem o anuncia é a Sasol, que mais para o 

interior em Inhambane explora o gás de Pande e Temane. A produção 

poderá começar com dois poços, cerca de 2000 barris por dia. A Sasol 

já explora um outro subproduto petrolífero, o “condensado” (light oil) 

que vai em camião para a África do Sul. Cerca de 236.000 barris até 

Março deste ano.

• Nesta área, o jovem tigre, que anda há uns tempos a esta parte bem 

silencioso, está a preparar o bote para uma participação no gás do 

Rovuma com a petrolífera do país das touradas. Alguma coisa tinha 

que ser feita depois das extemporâneas repartições do projecto “espera 

pouco”de Mpanda Nkwa …

• Para carvão e não para petróleo, parece sempre avançar o terminal zam-

beziano de Macuse. Os tailandeses vão estar a associados à empresa 

xitimela nacional e aos privados zambezianos que fi zeram força para 

entrar no projecto. De cara à banda fi caram os rebentos do casal “queru 

tudu” e os correligionários da antiga Pereira do Lago, consorciados com 

uma controversa empresa de bais. Mano PZ deve estar a sorrir …

• Com números mais modestos, o boss camionista, que nas horas vagas 

banca de vaqueiro lá para os lados de Magude, lá deu o nó com os 

sonhadores da banquinha de investimento rural. A mão do Estado na 

tenaz do atum e mais alguns lobbies associados, fi caram mais mino-

ritários. Caso pouco comum na onda de fundo que anda pelo sector 

empresarial …

• Que o diga um gestor de topo que esta semana cessou funções depois 

de ter sido chamado a limpar uma das casas mais desarrumadas do sec-

tor público. O homem esquecia-se de ser generoso para certas batidas 

na porta em momento de campanha …

• Dos emiratos, lá onde anda parte da explicação sobre atuneiros e ro-

mances fi nanceiros presidenciais, parece estar para breve a entrada em 

cena da mais acérrima concorrente da Qatar Airways. A Emirates 

prepara-se para voar directo a Maputo, o que é uma boa notícia para os 

moçambicanos ávidos de preços baratos. Será que a companhia da tuga 

também vai oferecer preços de banana …

• Na conversa de aviões, o governo e tutelados bem precisam de um curso 

acelerado de comunicação. Numa área tão precisa e sofi sticada como é 

a aviação, já se sabia que o avião tinha desaparecido dos radares a 6000 

pés por minuto quando em Maputo se sugeria uma aterragem forçada 

no Rundu, onde certamente há telefones e há rede de telemóvel. De-

pois foi a gaff e do mau tempo que só aconteceu depois do despenha-

mento. Tudo somado, uma dolorosa espera de mais de 24 horas para se 

confi rmar o que quase todos já sabiam. Triste … 

• Tristes também devem ter fi cado os quadros do partidão que despacha-

ram para a capital macua o chefe do G40 para mostrar aos nortenhos o 

estilo pandza. Os instrumentalizados do STAE, de tanta solidariedade, 

só conseguiram avançar com os dados intermédios três dias depois e 

com um edital cheio de erros de números. Mas tiveram mesmo que 

conceder vitória a favor do galo. A manobra não correu tão bem como 

nas três localidades do interior da Zambézia onde os donos dos votos 

continuam a chorar o roubo.

• Choroso também o lobby Nampula nas altas instâncias do partidão, 

mais o mano do Búzi que às vezes tem pensamentos esquisitos, como 

se o estivessem a apunhalar pelas costas. Vai haver mesmo nova noite 

das facas longas para a escolha do candidato …

Em voz baixa
Será que Nampula vai ser rebaptizada como a capital dos prantos? De-

pois dos choros da candidata inconsolável, conta-se agora o caso de uma 

funcionária sénior da contagem de votos que de tão pesarosa com os 

resultados dos “camaradas”, chorou das duas às seis da manhã. Depois 

foi para o hospital acometida de súbita doença …
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Um serviço que permite fazer 

operações bancárias a qual-

quer hora e em qualquer 

lugar acaba de ser lançado, 

nesta segunda-feira em Maputo, 

pela Barclays Moçambique. 

Sob o slogan: “Passe o dia como qui-

ser, o Barclays vai até si” o Barclays 

Moçambique decidiu apresentar o 

seu serviço mais recente de Mobile 

Banking. 

Trata-se de um serviço tecnológico 

que acompanha a evolução do sec-

tor bancário em Moçambique e que 

permite efectuar consultas de saldo 

de conta, extractos e movimentos, 

recarregar telefone  celular, trans-

ferir fundos para contas de outros 

bancos, requisitar talões de cheque 

e depósitos a prazo fixo, entre outras 

funcionalidades.

Barclays Móvel chega ao 
mercado moçambicano

O novo serviço do Barclays foi lan-

çado com o propósito de oferecer as 

soluções mais convenientes e segu-

ras.

O Barclays Móvel é um serviço ba-

seado na tecnologia USSD (Servi-

ços Suplementares de Dados para 

Dispositivos Móveis), que permite 

uma rápida transmissão de infor-

mação via rede GSM, utilizando 

tecnologias de alta segurança.

“O Barclays Móvel introduz-se no 

mercado como um serviço útil, rápi-

do e seguro, independentemente de 

como quiserem passar o dia, agora 

todos os moçambicanos têm o Bar-

clays sempre consigo”, explicou Ste-

lios Papadakis, Director de Canais 

Da Banca Electrónica do Barclays 

Moçambique. 

Eduardo Conzo

O 
célebre músico moçambi-

cano João Paulo ou, sim-

plesmente, JP, como era ca-

rinhosamente tratado pelos 

seus admiradores, foi, na passada 

quarta-feira, objecto de uma home-

nagem, que consistiu na exibição  de 

uma curta metragem que retrata sua 

vida e obra no campinho da Mafa-

lala, popularmente conhecido por 

Xicampanine.

Intitulado “Ecos do Silêncio”, do ci-

neasta moçambicano Lionel Mou-

linho, o filme é mais uma actuação 

dentre várias outras programadas 

para o Festival Mafalala, que vem 

decorrendo desde o início de preté-

rito mês de Novembro. 

Ainda na mesma quarta-feira, os 

amantes do Festival Mafalala, um 

programa de turismo comunitário, 

que procura perpetuar a história de 

um dos bairros mais emblemáticos 

da cidade de Maputo, a Mafalala, 

através promoção de eventos para a 

exaltação da história, cultura e dos 

talentos oriundos daquele populoso 

bairro suburbano, foram acolhidos 

de surpresa ao serem abrilhantados 

por uma curta metragem  da pro-

dução “Malha Filmes”, intitulado 

“Lobolo”. Trata -se de um filme da 

autoria de Emídio Josina que retrata 

o cenário de escravatura em que a 

mulher no sul do país foi, durante 

Mafalala homenageia JP
vários anos, submetida, como pro-

priedade do homem, em consequên-

cia do noivado. 

O cantor que se notabilizou com 

blues não foi o único a ser presti-

giado pelo festival. O conjunto Or-

questra Djambo também será neste 

sábado distinguido no espectáculo 

em que irão actuar os consagrados 

músicos Wazimbo, Gabar Mabote, 

numa miscelânea com os ritmos dos 

músicos da nova geração, com des-

taque para os músicos Edú, Simba, 

Ras Soto. 

O concerto deverá ter lugar no bair-

ro suburbano da Mafalala, arredores 

da cidade de Maputo. O espectácu-

lo, que será marcado pela actuação 

dos ícones da música moçambi-

cana, enquadra-se nas festividades 

da 6ª Edição do Festival Mafalala 

e marca o fim de quase 30 dias de 

um trabalho árduo iniciado no dia 1 

de Novembro, reflectido através de 

workshops, concertos, seminários, 

gastronomia, mostra de cinema e 

outros, uma iniciativa levada a cabo 

pela Associação IVERCA, grupo 

sócio-cultural que procura de forma 

indelével, marca o Bairro da Mafala-

la, ao mesmo tempo que procura lhe 

tornar um ponto turístico.  

O grupo Eyuphuro é o convidado 

especial para o fecho desta edição. 

O conjunto veio de Nampula exclu-

sivamente para actuar neste evento 

a convite da Associação IVERCA. 

A escolha tal como elucida Ivan La-
ranjeira, presidente desta agremia-
ção, procura demonstrar a diversi-
dade cultural que identifica o bairro 
da Mafalala, onde o grupo étnico 
macua é maioritariamente predo-
minante nesta parcela da capital do 
país. 
No campinho da Mafalala tal como 
tradicionalmente é conhecido o lo-
cal onde vai decorrer o concerto do 
encerramento da 6ª Edição do Fes-
tival Mafalala, irão desfilar vários 
ritmos musicais, dentre os quais, 
a marrabenta e o unsi, um ritmo 
tradicional de Nampula. O reggae 
e  hip-hop, também farão parte da 
festa. 
O bairro da Mafalala conserva um 
tradicional histórico de ter alberga-
do parte das figuras emblemáticas 
na arena política e artística. “É a 
pensar nesta esfera que decidimos 
criar o festival para gerar um espa-
ço turístico em que os traços destas 
figuras possam ser revistos”, expli-
ca Ivan Larangeira, da Associação 
IVERCA. 
Para o efeito, segundo disse La-
rangeira, está em curso a criação de 
uma biblioteca naquele bairro, onde 
estarão expostas obras de literatura 
moçambicana e objectos artísticos, 
para que as novas gerações e outras 
pessoas, estrangeiras, possam apren-
der um pouco sobre o bairro.
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Arrancou na últi-

ma sexta-feira, 

29 de Novem-

bro, a semana de 

moda moçambicana, de-

nominada Mozambique 

Fashion Week (MFW). 

O evento teve como 

marco o concurso dos 

Young Designeres com 

criação de looks inspi-

rados na marca Core 

Premium Cider, que teve 

como grande vencedor 

o Young estilista Omar 

Adelino. 

Adelino destacou-se en-

tre os 10 participantes 

que tiveram as suas peças 

de moda em exposição 

mostrando o seu talento 

através das suas criações 

inspiradas na cidra de 

maçã, revelando as ten-

Core premeia Young 
designer do MFW

Questionado sobre o estágio da 

cultura de moda no país, Adelino 

foi optimista ao afirmar que as so-

ciedades já olham para as criações 

nacionais com valor e mérito e, 

paulatinamente, este acredita que 

a preferência do consumidor pelas 

grandes marcas internacionais vai 

equiparar-se as nacionais.

Refira-se que o vencedor recebeu 

um prémio de 60 mil meticais atri-

buído pela Core e uma promessa 

de ajuda e acompanhamento na sua 

carreira no mundo da moda.

Adelino iniciou a sua trajectória 

como criador de moda em 2011 

quando participou no desfile Pana-

fricano, sempre buscando a inspira-

ção e na moda quotidiana mas de 

forma clássica. Nélia Jamaldine

O primeiro-ministro, Alberto Va-

quina, lançou, nesta quarta-feira, a 

primeira pedra para a construção 

do primeiro Centro de dados de 

governo.

A infra-estrutura, a ser erguida no 

posto Administrativo de Malua-

na, distrito de Manhiça, província 

de Maputo, visa equipar o país de 

uma plataforma tecnológica que 

vai contribuir para melhorar a pres-

tação de serviços e informação ao 

cidadão com recurso a tecnologias 

de informação e comunicação.    

Falando na ocasião, Alberto Vaqui-

na disse que o seu executivo consi-

dera as tecnologias de informação 

e comunicação um meio que pode 

contribuir para o desenvolvimento 

social e económico do país.

É nesse quadro, que o governo 

aprovou vários instrumentos legais, 

visando regular o sector.

A título de exemplo apontou a 

aprovação da política de informáti-

ca no ano 2000 bem como a respec-

tiva estratégia de implementação 

em 2002 assim como a estratégia 

do Governo electrónico em 2006.

Para Vaquina, estes dispositivos 

visam estabelecer, no país, um am-

Centro de dados nasce na Manhiça
biente legal e propício para adop-

ção e uso de tecnologias de infor-

mação e comunicação.     

“A nova infra-estrutura que vai 

nascer aqui em Maluana vem-se 

juntar a outra de grande nível que já 

está pronta. Estou a falar do parque 

de Ciência e Tecnologia de Malau-

na. São obras que vêm mudar a vida 

da população desta zona. Aqui está 

a nascer nova cidade e novas opor-

tunidades de emprego serão abertas 

para as comunidades locais”, disse 

Vaquina.                       

Louis Pelembe, ministro de Ciên-

cia e Tecnologia, disse na ocasião 

que o objectivo principal do Cen-

tro de Dados é hospedar aplicações 

informáticas, plataformas tecnoló-

gicas e serviços de comunicação de 

dados no âmbito de sistema de Go-

verno electrónico num único, o que 

vai contribuir significativamente 

para a redução dos custos em que o 

Estado incorre pelo facto de maior 

parte da informação, no formato 

electrónico, das instituições públi-

cas ser arquivada em servidores in-

dividuais em cada instituição ou em 

servidores internacionais.

De acordo com Pelembe, o Centro 

de Dados de Maluana foi concep-

tualizado para ter capacidade de al-

bergar também dados de informa-

ção do sector privado, garantindo a 

máxima segurança.     

Segundo o titular da pasta de Ci-

ência e Tecnologia a nova infra-es-

trutura custará cerca de 36 milhões 

de dólares americanos, financiados 

pelo EximBank da China e tem o 

término previsto para o segundo 

semestre de 2014.

O centro será erguido pela empresa 

chinesa Huawei e de acordo com 

Pelembe, depois da Manhiça, serão 

construídos outros três centros nas 

zonas centro e norte do país.

Para além de Alberto Vaquina e 

Louis Pelembe, a cerimónia con-

tou com a participação do embai-

xador da China em Moçambique, 

Li Chunhua, e outras entidades em 

representação dos governos da pro-

víncia de Maputo, distrito de Ma-

nhiça e do posto administrativo de 

Maluana. 

dências do Verão.

Em entrevista ao SAVANA 

EVENTOS, o Young Estilista, 

Omar Adelino, disse que a sua par-

ticipação representou um grande 

desafio, pois teria que produzir algo 

novo, criativo e ao mesmo tempo 

que tivesse a cara e se identificasse 

com a Core.
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ANUNCIO DA VAGA

A 
Action aid, uma organi-

zação não governamental 

que opera no país nas áreas 

de saúde, educação e pro-

visão de serviços, lançou esta terça-

-feira, no distrito de Marracuene, 

província de Maputo, uma campa-

nha com vista à melhoria da pres-

tação de serviços básicos de saúde 

no país.  

O evento enquadra-se nas festivi-

dades do dia de combate à corrup-

ção e na semana nacional de saúde, 

pelo que o lema escolhido foi: “Por 

um serviço de saúde de qualidade e 

medicamento disponíveis para to-

dos: diga não à corrupção” 

O lançamento da campanha foi 

marcado por uma marcha pacífica 

pelas artérias do distrito de Mar-

racuene, um espectáculo musical e 

outras actividades paralelas como 

a doação de sangue, testagem de 

HIV/SIDA, atribuição de Nuit e 

registo de crianças.   

Segundo Clemence Langa, director 

de programas da Action aid, a cam-

panha visa melhorar o provimento 

de serviços de básicos de saúde a 

Marracuene marcha pela 
melhoria de serviços sanitários

nível nacional visto que nas zonas 

rurais a situação é mais preocupan-

te.

De acordo com Langa esta consta-

tação foi feita com recurso ao cartão 

do cidadão, um instrumento usado 

por esta instituição para avaliar o 

nível de satisfação das populações 

no que tange a provisão de serviços 

e governação nas zonas rurais. As-

sim, foram registadas muitas recla-

mações no sector de saúde.

“Trata-se do mau atendimento, 

longas filas, morosidade que leva 

à prática de suborno para ser aten-

dido rapidamente, desvio de medi-

camentos nas unidades sanitárias 

para posterior venda nos mercados 

paralelos a preços especulativos o 

que resulta na sua carência nas uni-

dades sanitárias”, indicou.

Deste modo, aponta que dentro em 

breve será entregue uma petição às 

entidades governamentais na qual 

estão arroladas as principais inquie-

tações das comunidades de modo 

que em conjunto sejam traçadas 

novas estratégias para superar este 

problema.

Langa referiu que serão criadas 

equipas de monitoria e avaliação de 

modo que dentro de dois anos haja 

uma certa redução das queixas. 

Para Nazaré Mabdjaia, represen-

tante do governo distrital, o lan-

çamento desta campanha constitui 

um compromisso entre o governo 

e a sociedade civil na melhoria da 

provisão de serviços e de modo par-

ticular no sector de saúde.

Segundo Mabdjaia a marcha que 

juntou pessoas de diversas idades 

e extractos sociais, constitui um 

repúdio à corrupção e mau aten-

dimento. No entanto, lamenta o 

facto de as populações terem medo 

de denunciar estes problemas nas 

instituições competentes pautando 

apenas pela denúncia de conflitos 

de terra.

Assim, aponta que em paralelo às 

actividades desenvolvidas na cam-

panha, haverá um trabalho de con-

tínua divulgação da legislação de 

que todas as práticas maléficas na 

função pública sejam denunciadas 

e tomadas medidas concretas para 

desencorajá-las e melhorar cada 

vez mais a prestação de serviços.

(A.N)
      



Savana 29-11-2013
EVENTOS EVENTOS4

Decorre de 4 a 14 do mês em 

curso, em Maputo, no Espa-

ço Joaquim Chissano, Me-

diateca do Banco Comercial 

e de Investimentos (BCI), a primeira 

exposição individual de pintura do 

artista plástico João Timane deno-

minada “Cartas dum Grão de Mos-

tarda”.

A contar para mais uma acção de 

responsabilidade social levada a cabo 

pelo BCI, no que se refere a promo-

ção da Arte e Cultura, esta instituição 

financeira pretende desta forma enfa-

tizar, impulsionar e contribuir para a 

valorização e divulgação de novos ta-

lentos no domínio das artes e cultura 

moçambicanas. 

Por coincidência “ Cartas dum Grão 

de Mostarda” se mostra ao público 

um dia antes do artista plástico com-

pletar a sua 22ª primavera. 

João Timane é um artista plástico da 

nova geração, conhecido na arena ar-

tística pela criatividade e capacidade 

de transportar para as telas sensações 

marcantes de luz e harmonia que, 

conjugadas, resultam em trabalhos de 

elevado sentido poético e estético. 

Timane concretiza as suas ideias e 

projectos de pintura usando técnicas 

variadas baseadas em acrílico, óleo, 

colagem mista e que contabiliza vá-

rias exposições e workshops dentro e 

fora do país assim como trabalhos re-

sultantes de intercâmbios realizados 

com artistas nacionais já consagrados 

como Neto, Tembo, Macaringue e 

Makazako.

Actualmente inspirado nos ideias de 

Malangatana, João Timane lecciona 

a disciplina de Desenho a crianças 

do Bairro do Aeroporto, onde reside. 

Nélia Jamaldine

Timane 
expõe na 
mediateca 

O 
Festival “Outubro Africa-

no” 2013 recebeu o prémio 

Africa-Italy Excellence 

Awards (AIEA), durante 

a realização da sua 3ª edição rea-

lizada na Cidade de Brescia, Itália, 

por este ter sido considerado como 

o melhor evento africano.

O festival  “Outubro Africano” foi 

merecedor desta consagração pelo 

desempenho das comunidades 

africanas residentes na Itália que 

se mostrou ainda mais relevan-

África consagrada Africa-Italy 
Excellence Awards  

te ao longo dos últimos dez anos 

e que cresce a níveis promissores 

com a colaboração e dinamismo 

no desempenho dos africanos que 

conseguiram transformar os obstá-

culos em oportunidades de desen-

volvimento social e económico.

O AIEA destaca e distingue in-

divíduos, empresas, associações e 

eventos que impulsionam o desen-

volvimento dos dois continentes e 

a grande novidade desta edição foi 
a participação de um número con-

siderável de países africanos e não 

somente Gana como nos anterio-

res eventos de integração. 

Para além do festival Outubro 

Africano, o AIEA também atri-

buiu um prémio de excelência a 

Kossi Kombla Ebri, médico e es-

critor, fundador da Rede da Di-

áspora Africana Negra em Itália 

(Redani).

A cerimónia contou com a pre-

sença dos embaixadores de Gana, 

Moçambique e África do Sul. 

Nélia Jamaldine

O 
SAPO Moçambique 

(SAPO MZ) e a Comunida-

de Académica para o Desen-

volvimento (CADE) lançam 

hoje na capital do país o portal Sapo 

estudante, uma plataforma informá-

tica que visa apoiar os estudantes a 

adquirirem mais competências. 

O SAPO ESTUDANTE é um site 

dedicado a estudantes universitários 

e pré-universitários com informa-

ções diversas como bolsas de estudo, 

cursos, dicas para melhorar o currí-

culo, ofertas de emprego e apoio es-

colar. Com actualizações semanais, 

o SAPO Estudante irá apresentar 

dossiers temático com informações 

Sapo lança portal
úteis desenvolvidos de acordo com as 

prioridades do ano escolar.

No início do ano académico, o SAPO 

Estudante disponibilizará informa-

ções sobre vocação profissional e, vai 

providenciar explicações gratuitas de 

disciplinas como matemática com 

vídeos tutorias de aprendizagem ao 

estudante por forma a acompanhar o 

seu percurso académico e  informa-

ções sobre locais onde pode estudar, 

pesquisar, respondendo também a 

dúvidas e questões num sistema in-

terativo. 

A nova plataforma da SAPO per-

mitirá a troca, compra e venda de 

materiais académicos. Esta área do 

site é de acesso livre e gratuito com 

a qual pretende-se  facilitar a troca de 

objectos e materiais entre estudantes 

veteranos e alunos principiantes.

Mais ainda, o SAPO Estudante di-

vulgará eventos, publicações e dina-

mizará passatempos que visam inte-

ragir com a comunidade académica 

e identificar jovens líderes, estimu-

lando a sua criatividade através de 

fóruns onde todos podem participar 

com ideias e opiniões. 


