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Polícia paquistanesa fala de um “ataque direccionado” 

Conselho de Estado reúne segunda-feira
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Não é propriamente um fe-

nómeno novo em política, 

mas em Moçambique era 

raro ver uma grande ape-

tência dos partidos para recrutarem 

os seus candidatos ao Parlamento 

no campo da comunicação social. 

No passado, registámos os casos 

do compositor popular Roberto 

Chitzondo, da intérprete Elvira 

Viegas e do músico beirense Esaú 

Menezes (todos da Frelimo), que 

chegaram à Assembleia da Repú-

blica sem um historial de militância 

partidária activa.  Com a democra-

cia a dar os seus primeiros passos, a 

sua integração nas listas da Frelimo 

mostrava sobretudo uma intenção 

do partido de fazer representar na 

AR as várias camadas sociais.

Mas a escolha de alguns candidatos 

para as eleições de Outubro deste 

ano mostra que os partidos polí-

ticos começam a dar conta do po-

tencial da comunicação social e de 

figuras do showbizz na atracção do 

eleitorado. Com a televisão a che-

gar aos mais recônditos lugares de 

Moçambique, vale a pena ter uma 

estrela mediática na lista. A Freli-

mo, a Renamo e o MDM não pou-

pam esforços para terem os mais 

mediáticos actores. 

O primeiro nome sonante foi o de 

Gabriel Júnior, um antigo pastor da 

Igreja Universal do Reino de Deus, 

colocado num lugar elegível da lis-

ta de candidatos da Frelimo pelo 

círculo eleitoral de Maputo. Júnior 

aprendeu a comunicar com o gran-

de público ao jeito de pastor evan-

gélico com missão de arrebanhar o 

maior número possível e imaginá-

rio de fiéis. Não se sabe porque tro-

cou uma “missão divina” por outra 

mais terrena: televisão. Começou 

e permanece na TVM, a televisão 

pública, onde apresenta um progra-

ma, “Moçambique em Concerto”, 

que é um desfile de faits divers e 

diversão de carácter. Isso grangeou-

-lhe fama numa faixa considerada 

de telespectadores, despertan-

do para si a atenção da Primeira 

Dama, Maria da Luz Guebuza, que 

aproveita agora essa plataforma em 

televisão pública para promover as 

suas acções de beneficência. 

Júnior também apelou ao sector 

empresarial. No segundo semestre 

do ano passado, a Motivel, uma 

empresa de telefonia móvel de ca-

pitais vietnamitas e participada pela 

holding do Partido Frelimo, a SPI, 

contratou o ex-pastor para lhe dar 

cara nas suas acções de marketing. 

Na Frelimo, Júnior entrou na lista 

depois de uma votação que, como 

testemunhamos, foi muito renhida 

e marcada por uma nova caracte-

rística das eleições internas da era 

Guebuza: a compra e venda de 

apoios (leia-se votos). Uma fonte 

do partido disse ao SAVANA que 

Júnior também passou por este pro-

cesso quando, em pré-campanha 

no bairro Choupal (25 de Junho na 

toponímia oficial) distribuiu alguns 

apoios a membros locais da OMM 

(organização feminina da Frelimo) 

para conseguir um lugar na lista 

que foi ao voto final. 

Outra fonte do SAVANA disse 

que, mesmo que Júnior não tivesse 

passado na célula do Choupal, ele 

iria chegar à lista definitiva porque 

estava assim decidido. Na Frelimo, 

as eleições internas são apelida-

das de transparentes, mas muitos 

militantes se queixam de “votos 

influenciados”. Percorrendo o país 

com o seu “Moçambique em Con-

certo”, o antigo pastor tem um forte 

potencial de mobilização eleitoral, 

sobretudo nas províncias, e pode ser 

um bom trunfo para a Frelimo nes-

ta altura em que o partido da maio-

ria não colhe as graças da opinião 

pública.

Não se sabe como é que a TVM vai 

tratar deste candidato da Frelimo, 

nomeadamente se o “Moçambique 

em Concerto” vai ser interrompido 

quando a campanha eleitoral iniciar 

a 1 de Setembro. Se for interrom-

pido, isso não reduzirá o potencial 

impacto da sua figura, pois ele vai 

ser usado sobretudo nos tempos de 

antena que a Lei Eleitoral reserva 

para os partidos políticos nos meios 

públicos de televisão. 

Outra figura televisa arrastada para 

o barulho das eleições é o pivot da 

STV, Fernando Bismarque. Segun-

do apurou o SAVANA, Bismarque 

está na lista do Movimento Demo-

crático de Moçambique (MDM), 

candidatando-se (em lugar elegível 

a crer nos indicadores de populari-

dade do MDM baseados na vitória 

autárquica na cidade de Nampula) 

pelo círculo eleitoral da província 

de Nampula, donde é oriundo. O 

SAVANA tentou esta semana re-

colher depoimentos de Bismarque 

a propósito da sua candidatura, mas 

o apresentador do Jornal da Noite, 

onde intercala com Arsénio Henri-

ques, está muito reservado e prefere 

não dizer nada. Um amigo disse-

-nos que Bismarque não se sente 

bem com a revelação pública da sua 

candidatura antes de a CNE publi-

car as listas definitivas. 

Bismarque ascendeu nos últimos 

dois anos como um dos principais 

pivot da STV, ocupando a vaga 

deixada por Atanásio Marcos, que 

se mudou para a TVM. Para além 

dele, o MDM conta nas suas filei-

ras com o ex-jornalista José Bel-

miro, hoje membro da Comissão 

Nacional de Eleições. Belmiro é 

irmão de Silvério Ronguane, que o 

ano passado concorreu pelo MDM 

para edil da Matola. Ronguane vai 

ser o cabeça de lista do MDM na 

província de Maputo. Belmiro  

chegou à CNE quando, por força 

da pressão da Renamo, o Gover-

no cedeu a uma revisão do pacote 

eleitoral que reintroduziu em peso 

a presença de partidos políticos nos 

órgãos de gestão eleitoral. Ele en-

trou pelo Instituto Martin Luther 

King, mas é dado como tendo re-

cebido no parlamento o apoio do 

MDM. Nessa vaga também entrou 

na CNE o conhecido jornalista Sa-

lomão Moyana.

No MDM, a lista final é aprovada a 

dedo por Daviz Simango, que tem 

a prerrogativa de alinhar as predras. 

Isso explica porque é que um pivot 

baseado em Maputo entra em lista 

de Nampula em lugar destacável. A 

entrada de Bismarque foi apadri-

nhada por Belmiro. Na STV, quan-

do se soube das inclinações parti-

dárias, a administração de Daniel 

David tratou logo de rescindir com 

um jornalista promissor que já dava 

cartas na moderação de debates so-

bre política. Não se sabe qual será 

o destino de Bismarque nem ele 

deu espaço para perguntarmos se a 

sua adesão ao MDM era também 

a confirmação de uma renúncia ao 

jornalismo. O SAVANA sabe que a 

Renamo também está a tentar re-

crutar na comunicação social, ten-

do abordado o apresentador de um 

programa de entretenimento ves-

pertino numa televisão privada, que 

declinou o convite.  Um gestor de 

uma grande empresa de comunica-

ção social, jornalista de renome mas 

afastado das redacções, também foi 

sondado e também recusou.

A apetência dos partidos para re-

crutarem na comunicação social 

está a ganhar corpo, invertendo-

-se os papéis: no passado, eram os 

jornalistas e profissionais do sho-

wbizz que se ofereciam aos parti-

dos, sobretudo à Frelimo, mas isso 

nunca foi sinal de que o casamento 

de conveniência estava garantido. 

Muitos jornalistas engoliram sa-

pos quando o partido lhes fechou 

as portas, outros foram mais sortu-

dos, como Edmundo Galiza Matos 

Júnior, candidato pelo círculo da 

província da Maputo. Mas, para 

além do Parlamento, a Frelimo tem 

mais opções para usar jornalistas 

militantes a seu favor. Coloca-os na 

direcção de órgão de comunicação 

social do Estado. E mais recente-

mente criou um fundo obscuro 

através do qual recompensa jorna-

listas e outros entusiastas que co-

mentam a seu favor na imprensa e 

TV, conhecidos por G40.

Para o politólogo moçambicano, José Ma-

cuane, o fenómeno descrito na peça prin-

cipal pode ser explicado por dois factores:

Primeiro, a consolidação da existência de 

partidos mais focalizados nas eleições (aquilo que 
se chama “catch-all” [apanha a todos em tradução 
livre]), que são mais pragmáticos e preocupados em 
ter o maior número possível de eleitores, mesmo 
que estes representem interesses contraditórios en-
tre si. 
O segundo elemento é uma crescente mediatização 
da política que vem com o crescimento da socie-
dade de informação no nosso país, combinada à 
existência de um eleitorado pouco interessado em 
se informar sobre a política, mas assim mesmo cada 
vez mais crítico em relação à política. Nesse con-
texto, as maneiras dinâmicas de comunicação pelos 
media electrónicos se tornam mais atractivas para 
passar as ideias políticas e eleitorais de forma mais 
inteligível para esse tipo de audiências. Não basta 
muito esforço para se notar que o discurso polí-
tico da situação tem pouca eficácia mobilizadora, 
mesmo com os meios de comunicação públicos a 
seu dispor. 

Por isso, comunicadores desse tipo de media tor-

nam-se importantes na estratégia de comunicação 

dos partidos e, no caso de alguns deles, há elemen-

tos objectivos que podem informar sobre a sua 

eficácia como comunicadores, como a audiência 

dos programas televisivos. No caso da oposição, a 

lógica também pode ser de ter figuras públicas para 

reforçar a sua visibilidade política e reduzir o po-

tencial medo e rejeição que pode ter dos eleitores 

indecisos, que estão insatisfeitos com o governo do 

dia, mas têm receio de mostrar-se como apoiantes 

da oposição. 

A comunicação audiovisual contribui para cons-

truir uma imagem pública mais fácil de ser reco-

nhecida pelos eleitores e num contexto em que os 

eleitores jovens são uma parte considerável e não 

têm muitas referências das figuras públicas que não 

seja pelos media. Figuras públicas e facilmente re-

conhecíveis pelo público se posicionando pela opo-

sição eleitores sem referências políticas e indecisos 

a seguirem o exemplo. 

 Mas aqui há um ponto que também torna algu-

mas dessas figuras atractivas: elas não representam 

um posicionamento ideológico, apenas apresentam 

suas ideias de forma pública e algumas delas nem 

sequer são políticas. Nesse âmbito, são mais male-

áveis para aderir a um programa do partido que os 

vai cooptar, o que torna a sua inserção menos pro-

blemática nestas organizações. Elas na verdade são 

mais um ins-

trumento de 

m a r k e t i n g 

político aci-

ma de tudo e 

são integradas 

para reforçar 

a estratégia de 

comunicação 

política e não 

para influen-

ciar as ideias 

ou o curso da 

política dos 

partidos. 

Figuras mediáticas são instrumentos 
de caça ao voto

Os novos recrutas dos media para o Parlamento

Fernando Bismarque e Gabriel Júnior
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Do Conselho de Estado 

convocado pelo Presi-

dente Armando Guebu-

za para a próxima segun-

da-feira, para discutir a situação 

político-militar no país, poderão 

sair alguns indícios do fumo bran-

co que os moçambicanos querem 

ver há vários meses.

Três conselheiros de Estado ouvi-

dos pelo SAVANA confirmaram o 

encontro e o ponto de agenda: a 

situação político-militar. À suges-

tão de que o encontro poderia dis-

cutir o adiamento das eleições, to-

dos se mostraram completamente 

surpreendidos. Também uma fon-

te na CNE (Comissão Nacional 

de Eleições) afirmou tal propósito 

como “muito pouco provável”.

Em relação aos últimos retoques 

na “declaração final” sobre a ces-

sação das hostilidades, garantem-

-nos que Afonso Dhlakama, o 

líder da Renamo, quer que o PR, 

Armando Guebuza, faça uma de-

claração pública assegurando que, 

no caso de a oposição vencer as 

eleições de 15 de Outubro, não 

haverá golpe de Estado, na pers-

pectiva que considera serem as 

FDS (Forças de Defesa e Segu-

rança) um braço do partido Fre-

limo. O PR já disse publicamente 

que essa declaração estava fora de 

questão pois, segundo ele, as FDS 

são de natureza apartidária.

Seja como for, o cessar-fogo, ga-

rantem as nossas fontes, depende 

de o Governo e a Renamo acor-

darem alguns detalhes, nomeada-

mente:

i) depois do cessar-fogo haverá 

a necessidade de “controlar” os 

guerrilheiros da Renamo e igual-

mente as forças governamentais; 

os mediadores estão a sugerir o 

conceito de acantonamento, sendo 

um primeiro momento o de esta-

cionamento, ou seja, o não aban-

donar as posições à data do fim do 

conflito, com um desengajamento 

progressivo monitorado pelos ob-

servadores militares internacio-

nais e nacionais (do Governo e 

Renamo).

ii) desarmamento da Renamo que 

o Governo quer ver como decla-

ração de princípio e a Renamo 

entende como parte do processo 

de integração dos homens da Re-

namo nas FDS.

Nos bastidores alega-se que um 

antigo conselheiro da Renamo, de 

nacionalidade estrangeira, está a 

influenciar Dhlakama para exigir 

uma clarificação imediata da na-

tureza dos benefícios. De Lisboa 

há informações que o presidente 

Armando Guebuza se encontrou 

com o académico conservador 

Jaime Nogueira Pinto, um dos ho-

mens do discreto “vai e vém” com 

a Renamo. Guebuza deverá partir 

para Sofala quarta-feira, formal-

mente em “presidência aberta”, 

uma oportunidade para se encon-

trar com Afonso Dhlakama na 

região.

Outro grande ponto de discórdia 

é a exigência da Renamo para que 

lhe sejam oferecidos metade dos 

altos cargos nas Forças Armadas 

e na Polícia. O Governo rejei-

tou repetidamente essa exigência, 

considerando-a como um absurdo, 

sublinhando que as Forças Arma-

das não se podem constituir sob 

base partidária. Mas Dhlakama 

informou recentemente aos “me-

diadores” das negociações do pal-

co paralelo que o que ele pretende, 

na verdade, não é “paridade inte-

gral”, mas a presença da Renamo 

na chefia dos principais comandos 

da Forças de Defesa e Segurança 

(marinha, exército e força área).

A intenção, terá dito Dhlakama 

aos “mediadores”, é a de garantir 

que as forças armadas não actuem 

contra elementos da Renamo e, 

sobretudo, não engendrem o tal 

“golpe de Estado” que Dhlakama 

receia. 

Outra grande questão agora é a de 

se acordar garantias de segurança 

para Dhlakama. Trata-se de um 

ponto muito sensível e já foi colo-

cada a possibilidade de Dhlakama 

assumir a Vice-Presidência da Re-

pública, um cargo sem acolhimen-

to constitucional. O Conselheiro 

do Estado, António Muchanga, 

uma das figuras que tem dado voz 

às exigências da Renamo, disse-

-nos não estar a par deste cenário. 

Vários mediadores contactados 

pelo SAVANA afimaram também 

desconhecer tal proposta.

O posicionamento mais próximo 

dessa sugestão coube recente-

mente a Mário Raffalelli, um dos 

mediadores do Acordo de Roma 

que afirmou ser importante dar 

um estatuto a Dhlakama à altura 

do seu protagonismo na paz mo-

çambicana. 

A proximidade de acordo final 

explica um recente comunicado 

da Comissão Política da Frelimo, 

que na semana passada encorajou 

o Governo “a manter a disponibi-

lidade para o diálogo com a Rena-

mo e trabalhar para viabilizar um 

encontro entre Armando Guebu-

za e Afonso Dhlakama, na cidade 

de Maputo, com vista à cessação 

imediata dos ataques, desarma-

mento incondicional e reinserção 

social dos homens armados da 

Renamo”. 

Anteriormente, quando o “do-

cumento final” começou a ga-

nhar forma, Armando Guebuza 

manteve um longo encontro na 

Presidência da República com 

os Ministros da Defesa e do In-

terior, com o Comandante Geral 

da Polícia e com o Chefe do Es-

tado Maior das Forças Armadas, 

o general Graça Chongo. (MM e 

Redacção)

Conselho de Estado reúne segunda-feira

Os últimos detalhes a caminho da paz?

Compro Trailer 
em bom estado. 

Contacto:840135281



TEMA DA SEMANA4 Savana 04-07-2014TEMA DA SEMANA

O 
recém-reconduzido presi-

dente do Tribunal Admi-

nistrativo (TA), Macha-

tine Munguambe, foi ao 

Parlamento, nesta terça-feira, onde 

se pronunciou, pela primeira vez, so-

bre o escândalo financeiro detectado 

naquele órgão superior da hierarquia 

dos tribunais administrativos, fiscais 

e aduaneiros, pela auditoria que os 

doadores recomendaram no ano pas-

sado.   

Munguambe, que foi reconduzido 

para mais um mandato de cinco anos 

na presidência do TA pelo Presidente 

da República (PR), Armando Gue-

buza, foi ouvido pela Comissão dos 

Assuntos Constitucionais, Direitos 

Humanos e de Legalidade (CA-

CDHL). Esta comissão parlamentar 

ouviu Munguambe, no processo de 

ratificação da sua nomeação para o 

cargo de Presidente do TA como exi-

ge a alínea h) do artigo 179 da Cons-

tituição da República.

A audição de Munguambe começou 

cerca das 11:00 e durou cerca de 55 

minutos. Foi dirigida pelo deputado 

Ernesto Lipapa, vice-presidente da 

referida Comissão, também conheci-

da por Primeira Comissão.

Mostrando um claro temor reveren-

cial pelo presidente do TA, que foi 

seu docente de Direito Adminis-

trativo na Faculdade de Direito da 

Universidade Eduardo Mondlane, o 

vice-presidente da Comissão e depu-

tado da Frelimo colocou quatro per-

guntas ao seu “mestre”. Em nenhuma 

quis saber do escândalo financeiro 

e alegada gestão danosa dos fundos 

públicos na entidade, divulgados pela 

imprensa moçambicana, incluindo o 

semanário SAVANA.

Nos referidos artigos, a imprensa ci-

tava um relatório de auditoria externa 

feita pela Deloitte & Touche sobre o 

exercício económico de 2012 e que 

reportava graves problemas de gestão 

naquele Tribunal. 

Trata-se de problemas que vão des-

de a adjudicação directa de contratos 

públicos, pagamentos antecipados a 

fornecedores de bens e serviços, dis-

tribuição de subsídios indevidos à au-

O 
recém-nomeado presi-

dente do Tribunal Su-

premo (TS), Adelino 

Muchanga, também foi 

ouvido pela 1ª Comissão sobre a 

visão que defende em relação à 

instituição que dirige.

Alvo de uma audição mais simpá-

tica, Adelino Muchanga passou o 

grosso dos 50 minutos a traçar os 

moldes em que funciona a estru-

tura dos tribunais judiciais mo-

çambicanos e deu uma perspec-

tiva sobre os projectos de futuro 

no TS.

Disse que a sua presidência será 

marcada pela promoção da trans-

parência, integridade, indepen-

dência, celeridade processual, va-

lorização dos recursos humanos, 

fiscalização e alargamento da jus-

tiça a mais camadas da população.

Entende Muchanga que a moro-

sidade processual que caracteriza 

o aparelho judiciário moçambica-

no faz com que os cidadãos per-

cam confiança nos tribunais.

Segundo o novo presidente do 

TS, visto em vários sectores como 

um submarino do Presidente 

Guebuza naquele órgão, outro 

grande objectivo é combater o 

crime organizado que, disse, ten-

de a infiltrar-se na magistratura 

judicial.

magistratura judicial  Diversas organizações 

da Sociedade Civil 

(SC), que lutam em 

prol do respeito dos 

direitos da criança, manifesta-

ram a sua preocupação com a 

situação das crianças que neste 

momento residem no zona do 

conflito, resultante da tensão 

político-militar que se verifica 

no país desde o mês de Abril 

do ano passado.

Lideradas pela Rede Crian-

ça, as organizações da SC 

chamaram a imprensa, nesta 

terça-feira, para afirmar que 

milhares de crianças residentes 

nas províncias de Sofala, Tete, 

Zambézia e Nampula estão a 

ser privados dos seus direitos 

fundamentais como é o caso do 

acesso à educação bem como a 

saúde. 

Sublinham que devido ao 

conflito militar que teima em 

persistir, situação que se agrava 

com o impasse do diálogo em 

Maputo, muitas crianças vivem 

num clima de segurança e medo.

A Rede Criança refere que é com 

muita tristeza que, 20 anos depois 

do país viver em paz, ressurjam si-

tuações em que crianças são obri-

gadas a se deslocar das suas zonas 

de origem, junto com os seus pais, 

para outros pontos à busca de se-

gurança.

“Somos uma organização da So-

ciedade Civil que se orienta por 

princípios de tolerância, igualdade 

e justiça social e almejamos uma 

sociedade solidária, onde todas as 

crianças vivam com dignidade, es-

tabilidade e segurança. As repor-

tagens que acompanhamos através 

dos órgãos de Comunicação Social 

atentam em grande escala contra os 

nossos princípios e não podemos 

continuar a olhar para isto atóni-

tos. Juntamo-nos às vozes que já 

se fizeram ouvir para dizer basta 

ao clima de instabilidade no nosso 

país”, lamentou Tereza dos Santos, 

presidente da Rede Criança.

Na sua alocução, a Rede Criança 

acrescenta que, na sua inocência, as 

crianças são duplamente viti-

mizadas neste tipo de situações 

sem compreender o porquê de 

tudo: perdem seus parentes, 

não podem estudar nem brin-

car livremente; são obrigadas a 

caminhar quilómetros na com-

panhia dos seus protectores à 

procura de regiões aparente-

mente seguras. 

Continuam referindo que a 

guerra viola todos os direitos 

da criança: o direito à vida, o 

direito a ter uma família e uma 

comunidade, o direito à saúde, 

o direito ao desenvolvimento 

da personalidade e o direito a 

ser educada e protegida. Muitos 

dos conflitos de hoje prolon-

gam-se por toda a infância, o 

que significa que, desde o nasci-

mento até ao princípio da idade 

adulta, a criança vai sofrer múl-

tiplos e acumulados atentados. 

Terminando a sua explanação, a 

Rede Criança apela ao Gover-

no e à Renamo a pensarem nas 

crianças antes do próximo tiro. 

to-contratação dos gestores de topo 

como consultores no próprio TA, que 

resultaram em despesas irregulares de 

cerca de 170 milhões de meticais.

Estou a tirar do meu bolso
Quem não deixou passar a opor-

tunidade de questionar Machatine 

Munguambe sobre a polémica foi 

o deputado da Renamo, o principal 

partido da oposição, Manuel Pereira, 

que é igualmente relator da Primeira 

Comissão.

Pereira também indagou Munguam-

be sobre alegações de que a selecção 

de juízes administrativos de nível 

provincial não obedeceu aos critérios 

legais, tendo prevalecido, de acordo 

com as acusações, a amizade e con-

veniência.

Em resposta, o presidente do TA 

negou ter havido “ilicitude” na ins-

tituição que dirige, mas reconhece 

“erro” ao autorizar o pagamento de 

subsídios.

Machatine Munguambe justificou o 

pagamento dos referidos subsídios 

com a necessidade de estimular os 

quadros do TA a empenharem-se 

nas reformas que diz ter introduzido, 

desde que assumiu a liderança do or-

ganismo.

“Infelizmente, isso não foi percebido 

pelos nossos auditores, que interpre-

taram o facto como pagamentos in-

devidos. Tentámos clarificar mas em 

vão. Embora estejamos cientes que 

não praticamos nenhuma ilicitude, 

reconhecemos o erro e decidimos 

devolver o dinheiro. Mensalmente, 

as pessoas que se beneficiaram des-

ses incentivos estão a ser descontadas 

para a posterior devolução. Mesmo 

eu, que não me beneficiei desse va-

lor, sendo a pessoa que autorizou os 

pagamentos, estou a descontar no 

meu ordenado. Estou a sacrificar a 

minha família e a privá-la de necessi-

dades básicas para pagar esse dinhei-

ro”, continuou, fazendo um gesto de 

quem tira do seu bolso.

Machatine Munguambe declarou-se 

vítima de conspiração, sem apontar 

os responsáveis da alegada urdida, 

enfatizando que o TA nunca foi ob-

jecto de qualquer censura em audito-

rias anteriormente realizadas.

Munguambe estranhou o facto de o 

escândalo ter sido despoletado quan-

do se aproximava o fim do seu man-

dato.

“Se não morri de trombose ou de 

ataque cardíaco é porque jamais irei 

morrer por causa dessas doenças. As 

notícias sobre o rombo de 170 mi-

lhões de meticais no TA deixaram-

-me mal disposto. Criaram-me da-

nos incalculáveis, quer ao nível social, 

familiar, quer profissional. Fui amor-

daçado em tudo o que era canto. Até 

aqui no parlamento. O mais grave é 

que, devido à minha responsabilida-

de estadual, não podia vir a público 

defender-me. A minha posição não 

permite ir à rua e dizer que aquilo 

era mentira”, desabafou Machatine, 

visivelmente emocionado e com lá-

grimas à vista.

Reconhecendo que os subsídios con-

figuraram uma má aplicação da lei e 

não um desvio de fundos, o presiden-

te do TA destacou que a entidade está 

numa fase de expansão e alargamento 

territorial das suas actividades, atra-

vés de um processo de descentraliza-

ção.

As mudanças em curso na instância, 

sublinhou Machatine Munguambe, 

impõem a concessão de incentivos 

aos quadros obrigados a redobrar o 

esforço em prol da nova dinâmica.

Assumindo-se como uma pessoa 

honesta e que vive apenas de salário, 

Machatine Munguambe disse que, 

no seu trabalho no TA, tem de lidar 

com a resistência de “jovens turbu-

lentos que trabalham” na instituição.

“Pela sua natureza, o jovem actual é 

turbulento. Trabalhar com a juventu-

de é muito difícil, mas, como gestor, 

tenho que assumir o risco e trabalhar 

com jovens. O segredo passa pela 

responsabilização de tarefas, delegar 

poderes e depois controlar. Como di-

rigente daquele órgão, assumi o risco 

e optei por combater a turbulência, 

confiando-os o trabalho. É daí onde 

resultam alguns erros que com o tem-

po vamos limando”, frisou, apontan-

do que o TA conta actualmente com 

cerca de 400 funcionários, maiorita-

riamente jovens.

Sociedade Civil preocupada com a 

Machatine Munguambe diz que está a tirar do seu bolso

Machatine Munguambe
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Um ex-Ministro da Edu-

cação da Frelimo vai 

ser apresentado dentro 

de dias como candidato 

do Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM) às eleições 

legislativas deste 15 de Outubro. 

Uma fonte reputada disse ao SA-

VANA que o antigo governante 

de Armando Guebuza vai ser co-

locado num lugar elegível da lista 

e concorrerá num círculo eleitoral 

onde o partido tem fortes possibili-

dades de fazer eleger deputados. As 

listas do MDM já deram entrada 

na Comissão Nacional de Eleições 

(CNE) e foram distribuídas pelos 

vários vogais, assim como as listas 

da Frelimo.

O MDM tem actualmente oito 

deputados na AR, eleitos em 2009 

pelo círculo eleitoral de Sofala (5) 

e Maputo-cidade (3). Recorde-se, 

em 2009, o MDM foi excluído nos 

restantes nove círculos eleitorais, 

em virtude de “irregularidades” de-

tectadas pela CNE. Se o casamen-

to do ex-ministro com o MDM 

se concretizar, ele vai juntar-se a 

outros “desertores” da Frelimo, que 

se aliaram ao MDM, comprovando 

uma recente tendência deste par-

tido para “recrutar” no partido no 

poder. 

Um deles é o antigo director da 

PIC em Maputo e ex-deputado da 

Frelimo, António Frangoulis, que 

foi colocado em 4º lugar na lista do 

MDM para as eleições no círculo 

eleitoral da Província de Maputo. 

O SAVANA sabe que o recém-

-afastado PCA das Linhas Aéreas 

de Moçambique, Carlos Jeque, es-

teve em negociações com o partido 

liderado por Daviz Simango, mas 

a sua entrada nas listas é pouco 

provável dado que elas já estão fe-

chadas. Dentre os novos nomes das 

listas do MDM constam os nomes 

de Francisco Masquil, antigo Go-

vernador de Sofala no regime de 

partido único.

Masquil protagonizou um facto 

político impensável em 1994. De-

volveu publicamente o cartão de 

membro da Frelimo para se juntar 

a Renamo, mas essa opção não foi 

bem sucedida, acabando por ser 

marginalizado e afastado da cena 

política.

Um ex-Ministro da Educação vai concorrer 
pelo MDM

O 
antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, afirmou esta 

quarta-feira estar “profundamente surpreendido” pelas 

acusações apresentadas pelo Ministério Público francês 

contra ele, assegurando que “nunca” cometeu “um acto 

contrário aos princípios republicanos ou ao Estado de direito”. 

Estas declarações constam de uma entrevista que o ex-chefe 

de Estado francês deu ao canal TF1 e à emissora Europe 1. 

Na entrevista, Sarkozy diz-se vítima da “instrumentaliza-

ção política de uma parte da justiça”, a propósito das acu-

sações de corrupção activa e tráfico de influência de que é 

alvo, afirmando igualmente que “o sindicato dos magistra-

dos [do Ministério Público] tem a obsessão de destruí-lo”. 

Nicolas Sarkozy, que assumiu a Presidência francesa entre 2007 

e 2012, referiu ainda que em França “há coisas que estão a ser 

organizadas, e os franceses devem estar em condições de as co-

nhecer e, em consciência e liberdade, devem julgar o que está 

por trás disso”.

O ex-presidente francês foi detido nesta terça-feira para ser 

interrogado por investigadores anticorrupção, algo sem prece-

dentes numa investigação a um antigo Presidente em França. 

Sarkozy é suspeito de “tráfico de influência” e “violação do se-

gredo de justiça”. A imprensa francesa fala da suspeita de exis-

tência de uma “rede de informadores” que mantinha Sarkozy e o 

seu advogado a par dos desenvolvimentos de processos judiciais 

contra si.

Tudo isto acontece quando Sarkozy, que foi Presidente de 2007 

a 2012, se prepararia para voltar à liderança do seu partido UMP 

(conservador) em Outubro e concorrer de novo à presidência 

em 2017, com sondagens a mostrar que é mais popular do que 

Hollande. Isto leva os seus apoiantes a dizer que a campanha é 

motivada politicamente. Christian Estrosi, presidente da câma-

ra de Nice, escreveu na sua conta do Twitter: “Nunca nenhum 

antigo Presidente foi vítima de tal tratamento, de tanto ódio.”

O escândalo também prejudica o partido no Governo. A minis-

tra da Justiça tentou distanciar-se dizendo que nada sabia das 

escutas, quando se sabe agora que já tinha sido antes informada.  

(Agências Internacionais)

“Sou vítima de 
instrumentalização 
política”, Sarkozy 
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O 
Presidente Armando 

Guebuza pediu, esta 

terça-feira, a Portugal 

para investir mais em 

Moçambique. Guebuza iniciou 

nesta terça-feira uma visita ofi-

cial de dois dias a Portugal, a 

última como chefe de Estado e 

que foi marcada pelo simbolis-

mo da despedida e pela consoli-

dação das relações entre os dois 

países.

“Portugal pode fazer ainda um 

bocadinho mais”, declarou o di-

rigente moçambicano após um 

encontro de uma hora, no Pa-

lácio de Belém, em Lisboa, com 

o seu homólogo Aníbal Cavaco 

Silva.

“Apesar da crise da Europa, be-

neficiando da vossa experiência 

e dos recursos das vossas em-

presas, Portugal pode fazer ain-

da um bocadinho mais”, disse 

Guebuza. O Presidente de Mo-

çambique não destacou, apenas, 

as excelentes relações políticas e 

diplomáticas, materializadas em 

Março do ano passado na reali-

zação, em Maputo, da segunda 

cimeira luso-moçambicana.

“É fundamental reforçar na área 

da cooperação económica e dos 

investimentos, como contribui-

ção de Portugal para acelerar o 

processo de bem-estar dos mo-

çambicanos”, salientou. E, de 

uma forma sucinta, salientou 

que as empresas podem criar 

empregos o que gera impostos, 

reforça a capacidade orçamental 

do Estado e favorece as popula-

ções.

Armando Guebuza não ficou, 

no entanto, por este nível de co-

operação. Defendeu o papel de 

Lisboa na área social, nos capí-

tulos da formação e, fundamen-

talmente, da Saúde. Aliás, neste 

mesmo sentido se pronunciou 

Cavaco Silva. O Presidente da 

República não ignorou que as 

relações económicas têm experi-

mentado um forte aumento e que 

as empresas portuguesas querem 

investir e criar emprego em Mo-

çambique. “Essas perspectivas 

criam novas oportunidades de 

negócios entre as empresas dos 

dois países”, assinalou, referindo 

a via das parcerias.

No entanto, Cavaco apontou 

outras formas de cooperação, 

para além do domínio económi-

co. Referiu-se, concretamente, 

à cultura, à comunicação social, 

fazendo notar os projectos das 

universidades dos dois países na 

promoção da língua portuguesa. 

“Portugal preside ao G19, orga-

nização de dadores de Moçam-

bique, e faremos o que estiver ao 

nosso alcance para melhorar as 

condições de vida da população 

moçambicana”, referiu.

Ainda no âmbito multilateral, 

o Presidente da República con-

gratulou-se com a presidência 

moçambicana da CPLP [Co-

munidade de Países de Língua 

Portuguesa] que termina em 

23 de Julho, na cimeira de Dili, 

com a passagem do testemunho 

a Timor-Leste. “Não vivemos 

isolados, estamos na CPLP e nas 

organizações multilaterais, con-

tinuaremos a trabalhar na CPLP 

e agradecemos o apoio de Portu-

gal à nossa presidência”, respon-

deu Guebuza.

A situação interna em Moçam-

bique foi também tema abor-

dado no encontro entre os dois 

presidentes, ao qual estiveram 

presentes os chefes de ambas as 

diplomacias e respectivos em-

baixadores em Maputo e Lisboa. 

“Esperemos que seja alcançada 

a paz e a conciliação política em 

Moçambique”, assinalou Cavaco 

Silva. Para quem a negociação 

com a Renamo “é o melhor ca-

minho para o progresso de Mo-

çambique.”

“Não gostamos dos ataques às 

populações, mas sabemos que 

a solução deve ser encontrada 

na mesa do diálogo”, disse Ar-

mando Guebuza. “O dia virá em 

que a outra parte (a Renamo) 

compreenderá e virá sentar-se à 

mesa”, anteviu.

Por fim, quer Cavaco quer Gue-

buza congratularam-se com os 

resultados das recentes eleições 

na Guiné- Bissau. “Foram um 

sucesso, é fundamental que a 

CPLP apoie os novos dirigen-

tes e as reformas na defesa, se-

gurança, justiça e do ponto de 

vista económico”, considerou o 

Presidente da República. “Feste-

jamos com a cautela necessária, 

mas a vitória eleitoral legitimou 

o Governo que existe”, destacou 

o líder moçambicano. “Estamos 

com Portugal, a CPLP e a pró-

pria União Africana na ajuda 

que for necessária”, concluiu.

(Público e Redacção)

Guebuza pede a 
Portugal que 
invista mais
-Cavaco Silva defendeu, perante Armando Guebuza, a ne-
gociação com a Renamo como único caminho para a paz. 
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INSTITUTO MÉDIO DE 
INFORMÁTICA E GESTÃO 

(IMIG)

Anúncio
-

nal com sede na Zambézia, Município de Gu-
rué, informa que tem inscrições abertas de 
01 de Maio a 31 de Julho para os seguintes 
cursos médios: Administração Pública; Téc-

Programação de Sistemas, cujas aulas ini-
ciam no dia 04 de Agosto de 2014.

Duração dos cursos: Ingressos com 12ª - 1,5 
anos;
Ingressos com 10ª - 2,5 anos.

O IMIG dispões de um Lar estudantil onde é 
garantido alojamento, alimentação, trans-
porte e assistência médica e medicamento-
sa.

Para informações adicionais podem 
contactar pelos números  823318380; 
842349210; 824565510; 847841346; 

24910548

Foi no meio de grande eu-

foria que os quelimanenses 

receberam o Dr. Aldo Mar-

chesini no Dia da Inde-

pendência, no aeroporto da capital 

zambeziana, proveniente de Nova 

Iorque onde foi receber o prémio 

de reconhecimento pelo trabalho 

que tem vindo a fazer numa praga 
que afecta muitas mulheres, a fístula 
obstétrica.
Marchisini disse à sua chegada que 
agradecia o reconhecimento e que 
podia ainda continuar a trabalhar 
no sentido de salvar mais vidas e 
devolver a dignidade às mulheres, 
pois são afectadas habitualmente 
em situações de pós-parto. Quando 
questionado o que ia fazer com o 
prémio, o médico cirurgião italiano, 
radicado na Zambézia, disse que ele 
trabalha muito para os mais neces-
sitados, daí que tudo o que recebeu 
vai direccionar para os pobres. Aliás, 
esta não vai ser a primeira atenção 

que aquele médico (que também é 

padre) presta aos mais necessitados, 

proporcionando-lhes transporte, 

refeições e até roupa, para além de 

usar as suas poupanças para ajudar o 

hospital provincial a pagar salários a 

uma parte de funcionários.

O trabalho de caridade do Dr. 

Marchisini não pára por aqui. Ele 

mobiliza recursos individuais para 

melhorar a qualidade de tratamen-

to dos pacientes e fornecimento de 

medicamentos, principalmente no 

hospital provincial de Quelimane. 

Quem considera este médico como 

“um grande salvador” não são ape-

nas as mulheres, pois os homens 

também lhe estão reconhecidos na 

luta contra o hidrocélo e a leprose, 

cuja  formação curativa recebeu na 

Etiópia. 

O que é a fístula obstétrica
Quando o SAVANA o abordou, 

procurámos melhor perceber como 

se manifesta esta doença e quais 

eram as suas causas bem como efei-

tos. O médico disse que a fístula 

obstétrica é resultado da destruição 

de tecidos por compressão da cabe-

ça do bebé durante o trabalho de 

parto. A situação agrava-se com o 

surgimento de um pequeno orifício 

onde a mulher constantemente uri-

na graças a destruição extensa da va-

gina, recto, períneo e esfíncteres, que 

com problemas complementares de 

natureza vascular e neurológica na 

região pélvica leva à perda constante 

de fezes.

Segundo Aldo Marchisini, as con-

sequências destas sequelas pós-par-

to é elas não voltarem a serem mu-

lheres como antes, a impossibilidade 

voltarem a engravidar, de não terem 

uma boa convivência com a família, 

amigos e até chegam a não ter uma 

relação conjugal.

Dentre os vários factores que condi-

cionam o surgimento desta doença, 

a fonte apontou a baixa assistência 

na cobertura de partos nas zonas 

rurais, factores de natureza cultural, 

como por exemplo os casamentos 

prematuros, o baixo estatuto sócio-

-económico e a pobreza. Em Mo-

çambique, as províncias de Nam-

pula, Inhambane, Zambézia, Tete e 

Niassa são tidas como aquelas que 

mais casos apresentam. 

O percurso de Aldo Marchi-
sini
Em 1969, antes de vir a Moçam-

bique, Marchesini trabalhou no 

Uganda como médico quatro anos 

onde começou a tratar mulheres 

com fístulas. Foi treinado por outro 

padre católico, também médico, de 

nome Giuseppe Kalongo que traba-

lhava no norte do Uganda.

Marchisini vive no centro de Mo-

çambique desde 1974 e começou a 

tratar esta doença no hospital rural 

de Mocuba. Por muitos anos, ele foi 

o único médico a tratar a fístula obs-

tétrica em Moçambique e todos os 

médicos que hoje tratam esta doen-

ça no país foram por ele formados.

Importa referir que este homem já 

trabalhou em muitas zonas rurais 

como único médico e com recursos 

limitados tais como o Distrito de 

Alto-Molócuè, Cahora Bassa, Gu-

rué, Lugela, Milange, Mocuba,Tete 

e Quelimane onde se encontra ac-

tualmente. Na Zambézia, por ter 

origem italiana, muitos o comparam 

a outro italiano, o padre Prosperino 

Galipolli, o grande dinamizador do 

cooperatismo agrícola em Moçam-

bique.

O Dr. Aldo Marchisini é sacerdote 

do Coração de Jesus,  vulgo Deho-

nianos na Paróquia da Sagrada 

Família na Cidade de Quelimane, 

onde se encontra a sua residência. 

Aqui todos os dias nas manhãs, bem 

como nas tardes, o padre tem visitas 

de pessoas padecendo de uma e ou-

tra enfermidade e outros até vão em 

busca de dinheiro, comida. Dizem 

que ele nunca fechou as portas para 

ninguém.

Aldo Marchesini

Um santo cirurgião
Por António Munaíta, em Quelimane

Reconhecimentos recebidos por Aldo 
Marchesini

2013- Recebeu o certificado de honra pelo Ministério da Saúde de 

Moçambique pelo reconhecimento da sua contribuição para tratamen-

to da fístula.

2008- Certificado de honra cedido pelo Gabinete do Governo da 

Zambézia em reconhecimento do seu trabalho para o bem-estar da 

população.

2002- Cavaleiro da Ordem da Estrela da Solidariedade da República 

da Itália

2001-Prémio Missão da Diocese de Brescia Itália

2000- Prémio de Honra do município de Bologna Itália
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A 
história mostra-nos que o povo 

moçambicano, após suportar 

500 anos de dominação coloni-

al estrangeira, decidiu resistir e 

lutar pela Independência Nacional. Essa 

luta foi dirigida pela então Frente de Lib-

ertação de Moçambique que resultou da 

fusão de três movimentos nacionalistas, 

nomeadamente UDENAMO, UNAMI 

e MANU. Após o início da luta armada, 

a ala Marxista do movimento tomou 

de assalto a liderança da  Frente, tendo 

eliminado fisicamente nacionalistas que 

pensavam diferente para a seguir alterar 

todo o xadrez desenhado pelos funda-

dores da Frente.

Foi este grupinho que proclama a In-

dependência Nacional a 25 de Junho 

de 1975 que transformou o país numa 

nova colónia dos Marxistas-Soviéticos 

perpetuadores do sofrimento do povo 

moçambicano, que viu as suas liberdades 

violadas pelo novo colono nacional.

É assim que o povo moçambicano mais 

uma vez procura encontrar uma solução 

para a sua libertação criando a REN-

AMO-Resistência Nacional Moçam-

bicana.

A Guerra pela democracia, iniciada 

em 1977, foi-nos imposta pela Frelimo 

porque não deixou outra alternativa aos 

moçambicanos. Qualquer possibilidade 

de manifestação de repúdio ao sistema 

imposto pela Frente era violentamente 

reprimida, o/a caro(a) leitor(a) deve estar 

recordado(a) que foram criados campos 

de reeducação, vigorava a pena de morte, 

e que por isso lutou-se. 

A luta durou 16 anos e terminou com a 

assinatura do Acordo Geral de Paz que 

foi testemunhado pelas Nações Unidas 

e demais intervenientes nacionais e in-

ternacionais. Toda a Frelimo, em Roma, 

aceitou trabalhar com a Renamo com 

vista a criação de instituições republi-

canas que serviriam ao Estado Moçam-

bicano. 

Toda a  Frelimo, em Roma, aceitou res-

peitar os Direitos Humanos, a Democra-

cia para depois destruir tudo, pugnando 

por promover eleições sem transparência. 

Eleições essas reconhecidas por gente 

que sai de casa, faz uma passeata por 

meia dúzia de assembleias de voto e de-

pois assina um documento reconhecendo 

a sua credibilidade, transparência e just-

eza, em prejuízo do povo que fica mais 

cinco anos comendo expectativas e be-

bendo sonhos desde1975 irrealizáveis. 

Alguns arrependidos e saudosos do 

tempo em que vigorava o Partido único 

decidiram revirar o jogo e ditar novas 

regras na Frelimo. Assim, esse grupinho 

enganou as Nações Unidas, enganou 

a todos os mediadores envolvidos na 

pacificação de Moçambique e enganou o 

povo moçambicano que acreditou que a 

sua tentação totalitária tivesse diminuído. 

Perante as evidentes situações de:

Permanente partidarização do Estado;

Exclusão social, económica e perseguição 

dos moçambicanos que pensam diferente 

da Frelimo;

Crescente falta de transparência nos 

negócios do Estado que supostamente 

visam melhorar a vida do povo, ben-

eficiando meia dúzia de famílias que 

enriquecem a partir desses negócios 

flagrantemente viciados, e beneficiando 

certos membros de governos que man-

cham a honra e nome dos povos que 

dizem representar. Diante do recrudesci-

mento da pequena, média e mega cor-

rupção;

Recrudescimento da criminalidade com 

destaque para a eclosão de novos fenó-

menos criminais como é o caso da ex-

torsão de dinheiro dos cidadãos, raptos 

e sequestros seguidos de pedido de res-

gates milionários;

Há descontos compulsivos no salário dos 

funcionários públicos o que é imoral e 

inadmissível.

A Frelimo ainda faz uso abusivo dos 

bens, funcionários e agentes do Estado, 

dá mega isenções aos mega projectos, o 

que prejudica as comunidades que em 

nada se beneficiam da exploração dos re-

cursos naturais que o país tem.

Se a lista parece longa, imaginem es-

timados leitores que ainda nem falei 

que há obstrução da actividade política 

da oposição, reforma compulsiva dos 

homens indicados pela Renamo que 

haviam sido integrados nas FADM. 

Há limitação do espaço de cobertura e 

divulgação da actuação da oposição nos 

órgãos de comunicação social públicos e 

tendência de manipular alguns jornalis-

tas dos órgãos privados.

Essa coisa de se instrumentalizar e fazer 

uso ilegal das Forças de Defesa e Segu-

rança para intimidar, prender e atacar os 

membros da Renamo a vários níveis deve 

parar. Estados Democráticos não coab-

itam desta forma, se o fazem que se lhes 

diga que isso está errado.

Ultimamente, aqui em Moçambique, há 

perseguição e rapto de desmobilizados 

da Renamo, havendo casos em que até 

hoje se desconhece o seu paradeiro. Em 

que parte do mundo isto seria aceite? Até 

“ontem” a Frelimo não estava interessada 

em desmilitarizar a ninguém, somente 

passou a ver a importância deste aspecto 

quando houve reacção aos seus ataques 

às delegações da Renamo. O novel grupo 

político que surgiu no país também não 

escapou aos ataques violentos do braço 

armado da Frelimo. Afinal que país esta-

mos a construir? 

Meus senhores, queremos que a Paz volte 

a esta bela Nação o quanto antes. 

Perante este cenário tenebroso, de visível 

corrida rumo à democracia de partido 

único, o Presidente Afonso Macacho 

Marceta Dhlakama, mais uma vez saiu 

em defesa do povo moçambicano e 

propôs ao Governo da Frelimo que se 

iniciassem negociações para repensar o 

país, tendo como base legal o Acordo 

Geral de Paz aceite, em Roma, pela Fre-

limo, mas que está a ser visivelmente vio-

lado em prejuízo do povo moçambicano. 

O Presidente Afonso Dhlakama, propo-

nente do actual diálogo que decorre entre 

as Delegações da Renamo e do Governo 

da Frelimo, reuniu-se em Nampula, 

em duas ocasiões, com o Presidente da 

República, Armando Emílio Guebuza. 

Os referidos encontros não alteraram o 

cenário de ameaça à democracia diaria-

mente denunciado.

A Frelimo continua a violar a Constitu-

ição e as demais leis ordinárias. Em 2013, 

a Frelimo decide usar o exército, para pôr 

em prática o seu plano maquiavélico de 

acabar com a Renamo. Uma série de 

ataques às delegações da Renamo foram 

levados a cabo pela Força de Intervenção 

rápida.

Manifestações populares organizadas 

por grupos da sociedade civil em repúdio 

às políticas da Frelimo que ditam a car-

estia de vida foram também severamente 

reprimidas pela Força de Intervenção 

Rápida culminando com a morte de 

manifestantes inocentes.

Com o agudizar do descontentamento 

popular, o Governo da Frelimo e o Presi-

dente da República, Armando Emílio 

Guebuza, passaram a gozar de uma im-

popularidade jamais vista nos anais da 

história do multipartidarismo. 

Revoltado, supõe-se que o Presidente da 

República na sua qualidade de Coman-

dante em Chefe das Forças Armadas de 

Defesa de Moçambique insta o exército 

para atacar a residência do Presidente 

Dhlakama, em Satunjira, com o fito de 

assassiná-lo. 

Foi por sorte divina que o líder da 

oposição escapou com vida nessa ofen-

siva preparada por um grupinho de pes-

soas que tomaram a Frelimo de assalto e 

estão a estragar esse Partido. 

Hoje, a situação sócio-económica e 

política do país é caracterizada por uma 

Guerra não declarada, ilegal, contra os 

resistentes moçambicanos e que interessa 

apenas aos belicistas que hoje mandam 

na Frelimo. A verdade é que em Moçam-

bique: O povo vive mal, ganha mal e vive 

aterrorizado dadas as incursões militares 

promovidas pelo exército que encontrou 

no troço Muxúnguè-Save uma fonte de 

receita, dadas as cobranças ilícitas a que 

os automobilistas são sujeitos. 

Apelo ao Presidente da República, na 

sua qualidade de dirigente máximo da 

Frelimo, e Comandante em Chefe das 

Forças de Defesa e Segurança a mandar 

cessar o cerco que os militares estão a 

fazer com vista a assassinar um dirigente 

importante deste país. Que o Presidente 

Dhlakama possa locomover-se livre-

mente e gozar dos direitos que a Con-

stituição da República confere a todos os 

cidadãos moçambicanos.

Que o Presidente Guebuza ignore a 

todos asseclas que a partir da Frelimo 

querem ditar as suas ordens a todo um 

povo, conduzindo-o a lutar no lugar de 

dialogar e que assim possa deixar na boca 

de todo o povo o sabor da reconciliação.

Há quem julgue que o Presidente da 

República está sendo chantageado pela 

ala belicista que coabita o espaço gov-

ernamental e o engana dizendo que a 

guerra é um caminho viável para elimi-

nar todos os opositores. Engana-o quem 

assim aconselha. O sabor que todos os 

moçambicanos querem provar é de mel 

e não este fel misturado com pólvora em 

que o país mergulhou.

Que o Presidente Armando Guebuza 

dê ouvidos ao povo que pede que ele 

dialogue com o líder da oposição, Afonso 

Dhlakama, em busca de soluções dura-

doiras para os problemas do povo. 

Que venha a Paz!

*Comunicóloga, Deputada da Assembleia 
da República pela Bancada Parlamentar 

da Renamo.

QUE VENHA A PAZ!

Sabe melhor o mel e não este fel associado à pólvora
Por Ivone Soares*
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A 
pré-campanha do candi-

dato da Frelimo para as 

eleições presidenciais de 

Outubro próximo conta, 

em Nampula e Manica, com “pesos 

pesados” como Eduardo Mulém-

bwè, Tobias Dai, Manuel Tomé e 

Marina Pachinuapa juntos, pela 

primeira vez, numa acção de uma 

espécie “Aliança Filipe Nyusi”. Na 

passagem por Niassa, Nyusi esteve 

com Aires Ali e em Cabo Delgado 

foi a vez de Óscar Monteiro.

A integração de alguns “pesos pesa-

dos” na campanha de Nyusi é vista 

em muitos sectores como um es-

forço da Frelimo de apresentar um 

partido “unido e coeso” à volta do 

candidato, depois dos turbulentos 

momentos que antecederam a sua 

eleição no Comité Central extraor-

dinário de Março passado. Desde a 

sua eleição, Nyusi tem estado a des-

bravar o país para se fazer conhe-

cer, num eleitorado cada vez mais 

exigente.

Um dos principais adversários de 

Filipe Nyusi na corrida presidencial 

é Daviz Simango, presidente do 

MDM. Lembre-se que o MDM 

ganhou nas eleições autárquicas de 

Novembro de 2013 a presidência de 

quatro municípios, incluindo três 

capitais provinciais, Beira, Nampu-

la e Quelimane, e teve importantes 

votações na capital, Maputo, e na 

cidade da Matola. O MDM mos-

trou ser um forte concorrente da 

Frelimo nas zonas urbanas.

É também previsível que Nyusi 

concorra ao cargo de Presidente da 

República contra  Afonso Dhlaka-

ma, líder da Renamo, recentemente 

chancelado na Beira pelo seu par-

tido. Dhlakama, que concorreu às 

quatro eleições presidenciais desde 

a introdução do multipartidarismo, 

após o fim da guerra civil, em 1992 

e perdeu todas, tem visto a sua po-

pularidade a crescer e deverá ser 

um forte concorrente da Frelimo 

nas zonas rurais. A Renamo, com 

a deputada Ivone Soares muito ac-

tiva, tem estado a dinamizar a pré-

-campanha do partido de Afonso 

Dhlakama, em vários pontos do 

país, sobretudo, no centro e norte, 

e a arrastar multidões. 

Nyusi em Manica
Na sua passagem pela província de 

Manica, Filipe Nyusi fez-se acom-

panhar por Eduardo Mulémbwè, 

membro da Comissão Política, que 

na corrida a candidato do partido 

não conseguiu reunir o mínimo de 

assinaturas para entrar no escrutí-

nio. Mulémbwè, que teve a tarefa 

de apresentar Nyusi em Manica, 

definiu-o como um homem que 

depois de sonhar faz as obras nas-

cerem. 

Para Mulémbwè, os sonhos de 

Nyusi servem como fonte de ins-

piração para grandes jornadas de 

trabalho e é um homem de muita 

introspecção que sempre lutou pela 

autossuperação. “Ele é o homem 

certo para herdar a Ponta Verme-

lha”, sugeriu Mulémbwè, antigo 

presidente da Assembleia da Re-

pública e actual chefe da comissão 

Ad-Hoc para a revisão da Consti-

tuição da República. 

Em Manica, Nyusi escalou a cida-

de de Chimoio, a Vila de Catandica 

em Barué, no distrito Manica, Sus-

sundenga e Mossurize. Neste ponto 

do país, Nyusi falou dos ganhos da 

independência e da paz, desferindo 

duras críticas aos que apelidou de 

anti-patriotas.

“A paz só pode ser vivida por pa-

triotas, aqueles vivem como irmãos. 

A paz é saber aceitar que o outro 

tem razão, é ter cultura de diálogo 

e nunca recorrer a armas para al-

cançar os próprios interesses”, disse 

Nyusi.

Nyusi conta ainda com o apoio de 

Tobias Dai, deputado da Assem-

bleia da República eleito pelo cír-

culo eleitoral de Manica e Marina 

Pachinuapa, antiga combatente e 

uma das apoiantes de Luísa Dio-

go no Comité Central de Março. 

Manuel Tomé, membro do Comi-

té Central, também acompanhou 

Nyusi.

“Nampula tem um dever 
moral comigo”
De 25 a 29 de Junho, o candidato 

da Frelimo, Filipe Nyusi, trabalhou 

na província de Nampula, onde 

pela primeira vez, desde o arranque 

do seu périplo pelas províncias, não 

visitou uma capital provincial.

O distrito de Moma, cerca de 250 

quilómetros da cidade de Nampula, 

foi a porta de entrada de Nyusi nes-

ta província, que acabou optando 

por visitar a maior parte dos distri-

tos costeiros como é caso de Ango-

che, Ilha de Moçambique, Mongi-

cual, Mossuril, Nacala Porto, para 

além de Memba, Meconta e Erati.

Nesta província, o candidato da 

Frelimo referiu que Nampula tem 

o dever de uma mãe, que é de levar 

o filho rumo ao caminho preten-

dido. Nyusi fez notar que apesar 

de ter nascido em Cabo Delgado, 

começou a trabalhar em Nampula 

e de lá projectou-se para outros pa-

tamares. Em Nampula, Nyusi tra-

balhou nos Caminhos de Ferro de 

Moçambique, antes de passar para 

a sede daquela empresa pública em 

Maputo, como administrador, e daí 

ser indicado ministro da Defesa.

“Nampula tem um dever moral 

para comigo que é de me ajudar a 

chegar à Presidência da República. 

Foi nesta província que dei os meus 

primeiros passos profissionais e daí 

a considero minha mãe”, disse.

Recorde-se que Nampula é o maior 

círculo eleitoral do país e uma vi-

tória naquele ponto do país é meio 

caminho andando para a Ponta 

Vermelha, numa província onde a 

Frelimo sempre teve dificuldades.

Nestes pontos, Nyusi afirmou de 

forma reiterada que, para além da 

agricultura e do turismo para a pro-

moção do emprego e desenvolvi-

mento, há que criar condições para 

a prática de uma pesca industrial 

que, para além de venda e expor-

tação dos produtos do mar, aposte 

no seu processamento, facto que 

vai trazer mais indústrias e a con-

sequente criação de mais postos de 

trabalho.

Na vila sede de Namige, no distri-

to de Mongicual, Filipe Nyusi foi 

recebido com muita euforia pelas 

populações que estavam na “ressa-

ca” da celebração do retorno da vila 

sede daquele distrito e a respectiva 

nomeação do administrador que 

tomará posse quatro dias antes da 

chegada de Nyusi.

É que no decurso da guerra civil 

entre o Governo da Frelimo e acti-

vistas da Renamo, a sede do distrito 

de Mongicual havia sido transferi-

da para Liupo, facto que era forte-

mente contestado pelos residentes, 

pois, para eles, seria matar a histó-

ria de um país. No entanto, Liupo 

também foi promovido à categoria 

de distrito.

Para Nyusi, esta divisão adminis-

trativa será muito importante na 

atribuição dos sete milhões caso 

seja eleito presidente, pois antes 

havia uma numerosa população por 

abranger.

Ramadan   
O distrito de Nacala-Porto teste-

munhou o ponto final da visita de 

Nyusi a Nampula, num dia em que 

iniciava o mês de Ramadan para a 

comunidade muçulmana, que cons-

titui a maioria da população. 

Filipe Nyusi apelou aos muçulma-

nos para que durante o sagrado mês 

Mulémbwè, Pachinuapa, Dai e Tomé na caravana do candidato

Nyusi movimenta task force
Por Argunaldo Nhampossa, em Nampula e Manica

de Ramadan dirijam suas rezas para 

o restabelecimento da paz no país e 

que cada membro desta comunida-

de seja um verdadeiro mensageiro 

da paz em tudo que fizer. 

Referiu que o seu projecto de go-

vernação só pode ter sucesso com o 

restabelecimento da paz,  e por isso 

não descarta a possibilidade de se 

deslocar à “parte incerta”, onde está 

alojado o líder da Renamo, para 

uma conversa amena em torno da 

paz, caso seja eleito e o ecoar das 

armas prevaleça. 

Nesta província, Filipe Nyusi fez-se 

acompanhar pelo homem que se 

viu satisfeito pela reposição das vír-

gulas, Filipe Paúnde, ex-secretário 

geral da Frelimo, que ao seu estilo 

característico decidiu convidar ex-

-colegas de Nyusi nos CFM-Norte 

para apresentarem um testemunho 

de obra e vida do candidato presi-

dencial.

Filipe Paúnde foi um dos que se 

bateu a favor dos três mosquetei-

ros (Nyusi, Vaquina e Pacheco). A 

obsessão com que Filipe Paúnde se 

bateu pelo triunvirato foi vista em 

vários círculos como uma estratégia 

que visava testar as águas e preci-

pitar o aparecimento de potenciais 

candidatos, por forma a que a ala 

do Presidente preparasse o antído-

to para desbaratar a oposição inter-

na. Ou seja, Paúnde nunca agiu im-

pensadamente, muito menos a solo.

Saiu do histórico Comité Central 

sorridente e com alardes de dever 

cumprido durante o record de oito 

anos de mandato que cumpriu à 

frente do secretariado-geral da 

Frelimo. É um colaborador-chave 

de Guebuza e fica na expectativa 

de que mais recompensa virá para 

o prestativo “quadro”. Aliás, a reu-

nião da Comissão Política, que teve 

lugar logo a seguir a Reunião do 

Comité Central que elegeu Nyusi, 

saudou  Paúnde, “pelo excelente 

desempenho, dedicação e forta-

lecimento do Partido, durante o 

período que exerceu as funções de 

secretário-geral”.

Manuel Tomé, outro antigo secre-

tário-geral da Frelimo, que acom-

panhou Nyusi, recorreu aos seus 

dotes musicais para falar das qua-

lidades do candidato.

Depois de terminar o seu périplo 

pela província de Manica, Filipe 

Nyusi inicia este sábado a sua visita 

à província de Tete. 

Marina Pachinuapa Eduardo Mulémbwè Manuel Tomé Tobias Daí
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Em Novembro de 2013, du-

rante a campanha eleitoral, o 

então candidato da Frelimo à 

presidência do município de 

Tete, Celestino Checanheza, prome-

teu aos autarcas que caso vencesse as 

eleições iria contribuir grandemente 

na melhoria das suas condições de 

vida.

Na sua longa lista de garantias, Checa-

nheza prometeu melhorar as condições 

de saneamento do meio, ordenar a ci-

dade, sobretudo os bairros da periferia, 

melhorar infra-estruturas básicas assim 

como tornar Tete uma cidade segura e 

limpa através da promoção do desenvol-

vimento económico sustentável. 

No seu programa de governação, o can-

didato da Frelimo prometeu ainda a 

criação de mecanismos que garantissem 

parcerias e comunicação entre os mu-

nícipes e a edilidade, expansão da rede 

de abastecimento de água, melhoria da 

saúde pública, iluminação pública, es-

tradas, segurança pública, saneamento, 

aumento de rede eléctrica e manutenção 

de esgotos. 

“A nossa prioridade é resolver a questão 

da urbanização e construção, não pode-

mos conviver com este cenário, assim 

como está. São vários desafios, desde 

água, estradas, urbanização, recolha de 

lixo, entre outros. Votem em mim e no 

meu partido que verão todos esses pro-

blemas resolvidos”, assim se pronunciou 

Checanheza durante a campanha elei-

toral.   

No que concerne ao sistema de trans-

porte e da segurança rodoviária, Che-

canheza prometeu aumentar o sistema 

de transporte urbano e criar parques de 

estacionamento para descongestionar a 

cidade.

Quanto ao ordenamento urbano, o então 

candidato da Frelimo garantiu que  caso 

vencesse as eleições iria reorganizar os 

bairros da periferia através da definição 

de áreas de reserva para construção de 

habitação e classificação de construções.

Na altura da campanha, a população da 

cidade de Tete queixava-se de várias pri-

vações que iam desde a falta de trans-

porte na ligação entre os bairros per-

-urbanos, insegurança, degradação das 

vias de acesso, falta de água, lixo, erosão e 

pobreza extrema no seio da esmagadora 

maioria dos munícipes.

Quatro meses depois de Celestino Che-

canheza e o seu partido terem sido elei-

tos para dirigir o município, a cidade de 

Tete, localizada na região sul da provín-

cia com o mesmo nome e habitada por 

cerca de 200 mil pessoas divididas em 

nove bairros, continua a ressentir-se dos 

velhos problemas e a concretização das 

promessas ainda não se materializou.

Munícipes ouvidos pelo SAVANA estão 

cépticos quanto ao cumprimento das 

promessas do então candidato.

A fragilidade do sistema de recolha do 

lixo é muito bem visível nos principais 

centros de concentração populacional 

como é o caso dos mercados, terminais 

dos transportes semi-colectivos de pas-

sageiros assim como nas principais arté-

rias da cidade.

O exemplo do deficiente sistema de re-

colha de lixo é bem notável nas avenidas 

da Liberdade, Julius Nyerere bem como 

nos arreadores da cidade, mais concreta-

mente nos bairros Josina Machel, San-

são Muthemba e Matundo.      

Munícipes entrevistados pelo SAVANA 

naqueles pontos foram unânimes em 

afirmar que as suas vidas estão em peri-

go pelo facto de estarem expostos ao lixo 

que provoca um cheiro nauseabundo, 

constituindo um verdadeiro atentado à 

saúde pública.   

Os autarcas contaram-nos que o lixo 

chega a ficar mais de duas semanas sem 

ser recolhido.

“Sou natural desta cidade, vivo aqui há 

mais de 38 anos e nunca vi lixo acumu-

lado. Com todos os problemas que o 

município tinha, pelo menos conseguia 

recolher o lixo. Hoje a situação mudou, 

já temos lixo na nossa cidade, isso pre-

ocupa-nos, sobretudo depois do nosso 

presidente ter definido como prioridade 

a recolha de lixo”, disse Gerónimo Ma-

tembo, residente de Matundo, arredores 

da cidade de Tete.           

Durante a nossa estadia na cidade de 

Tete foi possível verificar que a demora 

na recolha do lixo é também visível em 

zonas nobres da cidade, sobretudo nas 

proximidades da sede do partido Fre-

limo, do governo provincial bem como 

da residência protocolar do governador. 

O mesmo cenário é também visível ao 

longo das avenidas Eduardo Mondlane 

e 24 de Junho, principais artérias da ci-

dade de Tete.

As reclamações dos munícipes de Tete 

não se limitam apenas à questão da re-

colha do lixo. 

Ilda Mutumula, 28 anos, residente no 

bairro Chingodzi, contou-nos que a 

questão de água potável e de energia 

eléctrica é preocupante. Os residentes do 

seu bairro queixam-se constantemen-

te da perda dos seus electrodomésticos 

devido à oscilação da corrente eléctrica, 

numa província onde está instalada a 

Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB).

“A iluminação pública também faz falta 

aos residentes do bairro. Todas as ruas 

estão escuras por falta de iluminação pú-

blica o que cria espaço para as incursões 

dos criminosos”, queixou-se.

O bairro de Chingodzi também debate-

-se com problemas de saneamento do 

meio, construções desordenadas, erosão 

e falta de água.

Conta Mutumula que muitas famílias 

recorrem ao rio Zambeze para satisfazer 

as suas necessidades já que nas residên-

cias não jorra o precioso líquido.

“Durante a campanha eleitoral, o presi-

dente do município falou tanto da água. 

Prometeu levar água do FIPAG para as 

nossas casas. Infelizmente, desde que o 

presidente começou a governar já não 

fala mais no assunto. Nem nos vem dizer 

em que ponto está o processo. Enquanto 

a água não chega, os nossos munícipes 

continuam a beber a água dos rios Zam-

beze ou Chimadzi com todos os riscos 

de doenças”, lamentou Enia Matos, re-

sidente do bairro Matundo.

A crise de água é muito séria na cidade 

de Tete. Todas as manhãs e tardes cente-

nas de famílias se fazem às margens do 

rio Zambeze para lavar roupa, louça, to-

mar banho e tirar água para o consumo 

doméstico.

Celeste de Jesus, 24 anos, também re-

sidente de Matundo, contou à nossa 

reportagem que é comum registar-se 

mortes ou ferimentos resultantes dos 

ataques dos crocodilos.

“Estamos cientes do perigo que corre-

mos por estar aqui, mas não temos outra 

alternativa. Ou fugimos dos crocodilos e 

não vamos ao rio ou ficamos sem água 

para beber”, lamentou a nossa interlo-

cutora.

Venda de terrenos 
Com o início de exploração de carvão 

mineral, a cidade de Tete está a conhe-

cer nos últimos anos um movimento 

descomunal de pessoas vindas de todo o 

mundo à procura de oportunidades que 

a indústria mineira oferece.   

O movimento de pessoas fez com que 

a procura por espaços para habitação 

subisse de forma exponencial e, com o 

crescimento da procura, as autoridades 

locais ficaram sem capacidade para res-

ponder às demandas.

A procura também abriu espaço para a 

venda ilegal da terra. As redes de venda 

de terra começam dentro do município e 

alargam-se aos singulares.

A incapacidade da edilidade em coorde-

nar e controlar a questão de terra tam-

bém está a preocupar os munícipes, na 

medida em que devido à desorganização, 

os cidadãos de poucas posses são relega-

dos para o plano secundário a favor dos 

poderosos.

Nas redondezas da urbe é quase impos-

sível assegurar um terreno para a cons-

trução duma habitação. 

Em bairros como Matema, uma zona 

de expansão da cidade de Tete, depois 

da Ponte Samora Machel, a caminho 

do Aeroporto, uma parcela de terra de 

20X40, chega a ser adquirida a um mi-

lhão de meticais.

Segundo Veríssimo Sitela, um munícipe 

de Tete, a questão da venda de terra é 

do conhecimento das autoridades, mas 

pouco fazem para controlar a situação.

“Como todos sabem, até o anterior edil 

esteve envolvido no negócio de terra. 

Isso foi tornado público e até chegou ao 

tribunal. Não sabemos como está o pro-

cesso. O novo edil também sabe quem 

são as pessoas que estão envolvidas nos 

esquemas de terra no município, mas 

da forma como o processo está a correr 

nada indica que estejam a ser tomadas 

medidas correctivas”, lamentou Sitela, 

para depois acrescentar que, quando o 

novo edil tomou posse, os munícipes lo-

cais estavam esperançados na mudança, 

o que, quatro meses depois, ainda não se 

verificou.

Estradas: “bicho de sete 
cabeças”    
Nos dias de hoje, circular na cidade de 

Tete é uma dor de cabeça. Com a explo-

ração mineira, o movimento de pessoas 

e viaturas aumentou grandemente e ne-

nhuma infra-estrutura foi erguida com 

vista a responder à demanda.

As vias rodoviárias da cidade de Tete 

resumem-se basicamente nas estradas 

erguidas no tempo colonial e por estas 

alturas as mesmas mostram-se sem ca-

pacidade para aguentar com a pressão. 

A situação é ainda agudizada pela de-

ficiente manutenção, o que resulta na 

degradação constante.

Em muitos bairros da periferia não há 

acessos. O exemplo concreto vem dos 

bairros de Chimadzi, Sansão Muthem-

ba, Samora Machel, Chingodzi e Ma-

tundo. O grosso dos moradores daqueles 

bairros não tem como meter viaturas nas 

suas casas e, em caso de doença, incêndio 

ou morte, não há como entrar ambulân-

cia, bombeiros ou carro dos serviços fu-

nerários para efeitos de evacuação.

Dizem os residentes locais que se sen-

tem burlados e abandonados pelas auto-

ridades municipais, na medida em que 

durante a campanha eleitoral foram ga-

rantidos que estavam a ser mobilizadas 

máquinas para abrir ruas, mas que até 

aqui nada de concreto verificou-se.

Custo de vida 
A precariedade das condições de vida 

não se resume apenas na falta de infra-

-estruturas básicas e na degradação do 

meio. A triste situação alonga-se a po-

breza derivada da falta de fontes de ren-

dimento bem como da subida do custo 

de vida.

A 
Empresa de Desenvol-

vimento de Maputo-

-Sul, responsável pela 

gestão da Ponte Mapu-

to-Katembe e da Estrada Circular 

de Maputo convidou, no último 

fim-de-semana, os jornalistas, 

para verem no terreno as obras do 

empreendimento, concebido para 

descongestionar a entupida circu-

lação na capital moçambicana e 

arredores. 

Após o giro, o PCA da compa-

nhia, Paulo Fumane, prestou de-

clarações à imprensa, deixando a 

garantia de que a infra-estrutura, 

orçada em 315 milhões de dólares, 

estará pronta até Dezembro do 

ano em curso. 

Com cerca de 74 km de extensão, 

a Estrada Circular de Maputo vai 

ligar as cidades de Maputo e da 

Matola, atravessando o distrito de 

Marracuene, palco da maior parte 

dos trabalhos. 

“As estradas estarão prontas até 

Dezembro”, faltando apenas as 

pontes, que “serão concluídas em 

meados do próximo ano”, afirmou 

Paulo Fumane.

O projecto está dividido em cin-

co secções, envolvendo estradas, 

cinco pontes, três das quais sobre 

caminhos-de-ferro, e três nós.  

De acordo com o PCA da Em-

presa de Desenvolvimento de 

Maputo-Sul, dos 315 milhões de 

dólares orçados para o projecto, 

apenas 40% foram investidos, ou 

seja, 126 milhões de dólares.

Por sua vez, sem revelar o valor 

disponível, o ambientalista José 

Marrengula assegurou que a em-

pesa tem dinheiro “suficiente para 

reassentar todos os afectados”, 

adiantando que, até ao momento, 

“já foram indemnizadas cerca de 

70% das famílias”, num valor ava-

liado em 28 milhões de dólares. 

Falta indemnizar 148 famílias, da 

secção II 1 (Bairro dos Pescado-

res-Costa do Sol), numa extensão de 

dois quilómetros.

Secções
A secção I parte do Hotel Radisson, 

na Avenida Marginal, até à ponte da 

Costa do Sol, com uma extensão de 

6,30 km. As obras decorrem a um rit-

mo lento e, segundo o representante 

do dono da obra, Ismael Sulemane, 

a morosidade deve-se “à existência 

de cabos de electricidade e tubos de 

água no troço tendo em conta que a 

zona é urbana”. 

Sulemane revelou que, até ao mo-

mento, foram concluídas e abertos ao 

trânsito cerca de 1,4 km, mas falta a 

sinalização.

A par de outras secções, a secção I 

terá um separador central de dois 

metros, com iluminação, seis rotun-

das e uma secção transversal de dois 

metros, para a circulação de motoci-

clos. O trajecto está concebido para 

uma velocidade máxima de 60 km/

hora.

Por se situar ao longo da costa, o tro-

ço prevê o melhoramento da protec-

ção costeira, numa extensão de 5,9 

km, que está a cargo do Conselho 

Municipal de Maputo.

Por sua vez, a secção II tem uma ex-

tensão de 19,7 km, ligando o Bairro 

da Costa do Sol ao distrito de Mar-

racuene. A mesma está dividida em 

duas sub-secções. A primeira, desig-

nada secção II 1, parte da ponte da 

Costa do Sol até à rotunda do Chian-

go, com 7,9 km.

Prevendo-se a construção de quatro 

rotundas e uma ponte sobre um canal 

de água. Esta é a secção mais atrasada 

do projecto, não havendo um centí-

metro sequer asfaltado.

Segundo Ismael Sulemane, o pro-

blema deve-se ao facto de se tratar 

de uma zona argilosa, pelo que “era 

preciso retirar toda a terra argilosa, 

meter uma terra adequada, de modo 

a garantir que a obra seja segura e de 

qualidade”.

Outro factor que dita o atraso deste 

troço prende-se com a falta de espaço 

para reassentar cerca de 148 famílias 

que se encontram numa extensão de 

2 km.  

Entretanto, a segunda sub-secção, 

que parte da rotunda do Chiango até 

ao distrito de Marracuene, com 11,8 

km de extensão, está avançada em 

cerca de 3 km já concluídos e abertos 

ao trânsito.

Esta secção terá quatro rotundas e 

uma ponte sobre os caminhos-de-

-ferro.

A secção III, que liga a rotunda do 

Chiango ao nó do Zimpeto, com cer-

ca de 10,5 km, está a 57% da conclu-

são, tendo para já sido concluídos e 

abertos ao trânsito 5 km.

Nesta secção, está prevista a constru-

ção de quatro rotundas e uma ponte 

sobre os caminhos-de ferro, na zona 

do Albasine.  

Porém, os habitantes reclamam o fac-

to de as obras decorrerem antes da 

sua retirada porque “provocam poeira 

e tremor de terra”.

Pronunciando-se sobre as queixas, o 

PCA da Maputo-Sul, Paulo Fuma-

ne, considera que “os que reclamam, 

agem de má-fé, porque foram an-

tecipados faltando três meses”. Por 

seu turno, a secção IV, que liga a vila 

de Marracuene ao Nó do Zimpeto, 

numa extensão de 15,5 km, está a 

80,6% da sua conclusão, tendo até ao 

momento sido concluídos e abertos 3 

km.  

Esta secção é uma ampliação da Es-

Estrada Circular de Maputo para o Natal
trada Nacional nº1, entre o bairro 

do Zimpeto e o distrito de Marra-

cuene, não prevendo a construção 

de rotundas e a iluminação.  
A secção V é a última e a mais 
avançada do projecto. Com uma 
extensão de 16 km, ligando o nó 
do Zimpeto ao nó de Tchumene 
(na Estrada Nacional nº4), o troço 
está com mais de 12 km concluí-
dos, mas ainda não permitidos ao 
trânsito.
Sem iluminação, o troço contará 
com quatro rotundas e uma ponte 
sobre caminhos- de-ferro.
Segundo Paulo Fumane, a celeri-
dade deste troço deveu-se ao facto 
de se tratar de uma zona “pouco 
habitada e de fácil reassentamen-
to”.

Pontes e nós até 2015
A Estrada Circular de Maputo 
prevê a construção de cinco pon-
tes e três nós. A primeira ponte es-
tará localizada no bairro da Costa 
do Sol (substituindo a actual), 
com quatro faixas de rodagem e 
o arranque das obras está previsto 
para Setembro deste ano.  
Das cinco pontes, apenas três co-
meçaram a ser erguidas, tendo até 
agora sido feitas as estacas. 
Na mesma situação estão os nós 
de Zimpeto, Marracuene e Tchu-
mene, que só ficam concluídas em 
2015.
Até ao momento, apenas o nó de 
Marracuene avançado, tendo já 
sido construídas as estacas. 
De recordar que a ponte Maputo-
-Katembe, com cerca de 2900 me-
tros, também abarcada no projec-
to, só será concluída em 36 meses. 
A mesma está orçada em USD 
720 milhões. 

Estão a trabalhar na construção 

da Estrada Circular de Maputo 

1.160 trabalhadores, dos quais 

1000 moçambicanos e 160 chi-

neses, divididos em duas equipas 

e dois turnos.

Por Abílio Maolela

Munícipes de Tete frustrados e indignados com promessas não cumpridas
-100 dias depois da nova edilidade tomar conta dos destinos da autarquia, munícipes perdem a paciência 
Por Raul Senda (Texto) e Ilec Vilanculos (fotos)   

O 
SAVANA esteve na cidade de Tete durante cinco dias. Por 

essas alturas, procurou falar com o presidente do município, 

Celestino Checanheza, mas a nossa pretensão não foi satis-

feita sob alegação de que o edil estava com agenda apertada 

devido à visita presidencial. 

No dia 09 de Junho, o SAVANA falou telefonicamente com o edil de 

Tete que nos aconselhou a enviar as nossas questões por email já que 

nos dias subsequentes estaria indisponível.

Todas as questões foram enviadas por email, mas até hoje ainda não ti-

vemos resposta. Nos últimos dias, Celestino Checanheza já não aten-

de às nossas chamadas telefónicas.

Edilidade opta pelo silêncio

Devido ao fraco nível de escolaridade 

técnica no seio da maioria dos jovens e 

adultos locais, os munícipes são preteri-

dos das oportunidades oferecidas pelos 

mega-projectos.

Sem emprego formal e outras fontes de 

rendimento, o poder de compra fica to-

talmente fragilizado.

Esta situação é agudizada pelo alto custo 

dos produtos básicos. Na cidade de Tete, 

desde que a azafama dos mega-projectos 

exteriorizou-se, a alimentação e o aloja-

mento encareceram bastante. Nos dias 

de hoje, os estabelecimentos hoteleiros e 

de restauração cobram por noite valores 

que variam entre dois a sete mil meticais. 

A refeição normal não é adquirida abai-

xo de 300 meticais.              

A falta de saneamento faz com que residentes da cidade de Tete compartilhem o espaço com a imundície e águas negras, correndo 
o risco de contrair todo o tipo de doenças 

Ilda Mutumula ignora o risco de crocodilos e recorre ao rio Zambeze para satisfazer as suas necessidades básicas

Gerónimo MatemboÉnia Matos Celeste de Jesus 

Uma das áreas da Secção III concluída e aberta ao público
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CartoonEDITORIAL

O que corre por aí é que es-

ses estrangeiros também 

têm direito a empréstimos 

dos bancos comerciais e 

cumprem!

Donde se nos permite dizer que se 

os teus filhos não conseguem cum-

prir as tuas regras, apenas os estra-

nhos conseguem cumprir com as 

leis ou regras da tua própria casa, 

alguma coisa está errada, tens que 

parar para reflectir e arrumar a tua 

casa.

No entanto, como é mau apenas 

lamentar, ou criticar como prefe-

rirem, sem apresentar soluções, às 

soluções já apresentadas nas duas 

partes que antecederam esta sobre 

este assunto, adiciona-se a seguin-

te: convém lembrar que se foi pos-

sível forçar estudantes a seguir esta 

ou aquela carreira em 8 de Março 

de 1977, e nos anos que se segui-

ram; solução que aumentou le-

nha para várias fogueiras uma das 

quais foi o conflito dos 16 anos, 

originou desertores e traidores; e 

se foi possível e necessário incluir 

na elaboração da nova constitui-

ção cidadãos que nem eram po-

líticos nem profissionais de leis; 

também é possível e conveniente 

criar supermercados com vários 

proprietários que seriam os actuais 

vendedores de rua, onde a proprie-

dade sobre o supermercado seria 

dada pela posse de uma prateleira 

ou expositor com os seus produtos, 

ou mesmo um supermercado pro-

priedade de uma ou duas pessoas, 

Mercados, bazares ou passeios? (3)
Por Wazir Aly

portanto a funcionar em sistema 

de supermercado, mas em que os 

proprietários das prateleiras ou 

expositores pagariam o espaço, 

não a preços proibitivos, mas sim 

a preços completamente acessíveis 

aos actuais vendedores, de modo a 

absorvê-los e acabar com o caos, 

bloqueio de ruas e com a crescente 

ameaça e usurpação protagonizada 

pelos que “cumprem” em Moçam-

bique melhor que os moçambica-

nos. E isto seria, de longe, melhor 

que as medidas de 8 de Março de 

1977, pois ninguém seria forçado, 

nessa solução, uma vez que haveria 

muitas outras opções para quem 

não quisesse ou se sentisse sem vo-

cação para o proposto, excluindo 

dessas opções claro, o continuar na 

rua, tanto mais que, para o sucesso 

destas soluções aqui expostas, será 

condição indispensável a retirada 

de todos da rua e a não permissão 

de outros vendedores nos espaços 

já livres. Esta é a situação em que 

se o pai não forçar o filho a cres-

cer este nunca terá capacidade de 

tomar a iniciativa por si próprio, e 

podem crer, o problema não é só 

do filho, se o pai não se interes-

sar! Por isso, se o nosso governo, 

através das direcções e institutos 

da indústria e comércio, não indu-

zir os industriais de gastronomia 

que servem em todos os cantos da 

baixa da cidade; uns menos sujos 

que outros, mas todos sujos para o 

efeito; a transformar-se em restau-

rantes, ajudando-os em espaços, 

as esquinas em que eles vendem 

serão tomadas pelos mesmos que 

erguem barracas de ferro em lo-

cais antes proibidos aos nacionais 

verdadeiros donos desses espaços, 

e uma parte está já a ser retomada 

por quem pensa que os moçambi-

canos não têm pratos para encher 

os seus restaurantes, nem bebidas 

que rotuladas, classificadas e nor-

malizadas seriam tão ou mais acei-

tes que o vinho e outras exóticas. A 

final de contas é o Estado moçam-

bicano que impede o surgimento 

de industriais hoteleiros nacionais, 

não só por não obrigar ao cresci-

mento dos servidores de comida 

em barracas colocadas no meio dos 

passeios, ou em viaturas, mas tam-

bém por permitir que funcionários 

com poder de compra continuem a 

comer em cima das secretárias dos 

serviços, mandando a empregada 

levar o almoço de casa aos serviços, 

num cesto plástico, ou o servente ir 

comprar qualquer coisa fora, para 

comer em cima da secretária. Se 

não forem os trabalhadores com 

poder de compra a alimentar os 

restaurantes mantendo ou criando 

lá postos de trabalho, quem o fará? 

A tolerância perante tal situação 

nem sequer é para ajudar os tra-

balhadores com menor poder de 

compra porque para estes, bastaria 

que houvesse obrigatoriamente 

uma pequena copa nos serviços, 

aonde se serviriam aqueles que re-

almente têm necessidade de levar 

o almoço de casa. 

O 
Ministro da Agricultura e chefe da delegação governa-

mental nas negociações com a Renamo, José Pacheco, 

não parece perturbado em que as eleições se realizem 

no dia 15 de Outubro, mesmo que a guerra com a Re-

namo continue ainda a decorrer.

Este é um pensamento estranho, vindo, como o é, precisamen-

te da pessoa a quem o governo entregou a responsabilidade de 

negociar o fim do conflito armado que começou como uma 

pequena brincadeira, mas que acabou se alastrando para várias 

partes do país, e hoje constitui uma verdadeira ameaça para a 

sobrevivência de toda a nação moçambicana. 

Podemos recordar as circunstâncias em que este país, depois de 

20 anos de paz, de crescimento da sua economia e de reconstru-

ção social, voltou à situação de uma guerra que só a arrogância e 

o sentido de auto-importância poderia permitir que ressurgisse.

A guerra ressurgiu na sequência de um dos subscritores do 

Acordo Geral de Paz de 1992 ter chegado à conclusão de que 

não poderia por mais tempo tolerar a política de exclusão de que 

estava a ser alvo, para além de exigir que os processos eleitorais 

respeitassem rigorosamente a vontade dos eleitores na escolha 

dos seus dirigentes políticos.

Recordemo-nos que então, o governo considerava as reivindica-

ções da Renamo como inaceitáveis e incomportáveis no actual 

quadro constitucional moçambicano. E vincou que estava pre-

parado a ir à guerra para fazer valer a retitude dos seus princí-

pios.

Quando se tornou cada vez mais claro que, dada a intransigência 

do governo, a guerra estava a ficar cada vez mais incontornável, 

os propagandistas do regime foram trazidos à acção, tentando 

fazer passar, de entre outras falsidades e ilusões, a ideia de que 

não havia condições para a Renamo se aguentar no teatro da 

batalha. 

Quer o regime quer os seus propagandistas ignoraram as sábias 

palavras do líder político britânico que mais sentiu o peso da II 

Guerra Mundial, Winston Churchill, quando em plena guerra, 

em 1942, disse:

“Nunca, nunca acreditar que qualquer guerra será suave e fácil, 

ou que alguém que embarca na estranha viagem é capaz de me-

dir a magnitude das ondas e das tempestades que irá enfrentar 

ao longo do caminho. O líder que sucumbe à febre da guerra 

deve perceber que, uma vez dado o primeiro salvo, ele já não será 

mais o mestre do processo, mas sim o escravo de imprevisíveis e 

incontroláveis acontecimentos”. 

Será difícil acreditar que alguém, dentro do governo, seja capaz 

ainda de reivindicar ter a situação sob controlo. O comboio está 

fora dos carris, movido que está, pela força da inércia. 

Num recente ataque militar ocorrido na província da Zambézia, 

e que por conveniência foi imediatamente atribuído à Renamo, 

este partido veio prontamente desmentir que tenham sido os 

seus homens os protagonistas do mesmo. 

Para a Renamo, o ataque foi realizado por elementos das Forças 

Armadas, cansados de tédio, por terem sido indevidamente en-

viados para um local onde a sua presença era desaconselhável. A 

guerra assumiu a sua própria dinâmica.

A dinâmica da 
guerra
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Quando completou 15 anos 

de idade, ele disse solene-

mente aos seus pais em Ta-

ninga que quando chegasse 

aos 30 queria ser o homem mais 

rico de toda a região.

Começou no ano seguinte com 

duas vacas e um macho que foram 

procriando folgadamente de modo 

que aos 20 anos já contava no seu 

curral com 250 cabeças de gado.

Mas não se dava por satisfeito, por-

que isto estava muito longe das suas 

ambições.

A custa de mil maneiras, junto dos 

chefes de terra e do administrador 

do distrito da Manhiça, conseguiu 

apoderar-se de largas parcelas de 

terra onde se lançou no cultivo de 

milho e produção de pequenas 

espécies e, junto das instituições 

bancárias de Maputo, conseguiu 

um empréstimo que lhe permitiu 

comprar dois tractores e alfaias que 

empregou a fundo nas suas proprie-

dades.

As plataformas do megalómano
Quando completou 25 anos de idade 

ofereceu duas cabeças e largas toneladas 

métricas de aguardente caseira a comu-

nidade de Taninga, seus vizinhos e em-

pregados numa festa em que durante 

três dias comeu-se, bebeu-se e dançou-

-se, glorificando o nome de Ananias 

Manhiça, enviado pelos deuses para 

alegria daquelas terras e daquela gente.

Quando na savana de Taninga e ter-

ras adjacentes ainda se ouviam ecos 

da festança, Ananias Manhiça fez-se 

acompanhar do seu irmão mais novo 

para a África do Sul, onde tencionava 

comprar e comprou quatro carinhas 

que seriam o embrião duma empresa 

de transportes semi-colectivos que co-

bririam as províncias de Maputo, Gaza,  

Inhambane, Sofala, Tete e Zambézia.    

O que acontece é que à medida que o 

gado e as terras lhe serviam de alento 

do seu sonho de ser o mais rico, por 

outro os seus proventos esvaiam-se por 

uma válvula sem controlo.

Na verdade, à medida que ia enrique-

cendo, a sua paixão violenta pelas mu-

lheres fazia com que sem controlo 

a sua prol crescesse na mesma pro-

porção em que crescia o seu gado.

As mulheres começaram entre elas 

a alimentar uma guerra fria para 

ver quem ficaria com maior fatia 

da fortuna do homem.

Quando Ananias Manhiça adoe-

ceu gravemente e à beira da morte, 

aos 29 anos, disse embora sem pro-

var que quem provocava aquilo era 

a sua mulher mais nova de entre as 

sete e com quem tinha nove filhos.

Ao fim de um ano, Ananias Ma-

nhiça estava recuperado, mas a sua 

fortuna tinha sido lapidada uma 

parte pelos irmãos, outra pelos tios 

e a maior parte pelas mulheres.

Hoje, não se pode sequer dizer 

que ele seja um sofredor, deixou-se 

simplesmente abater pela amargu-

ra, pela dor evocando o seu deses-

pero a beber desanimadamente e 

a contar para quem quer ouvi-lo a 

magnificência daquilo que chama 

os “meus belos tempos”.   

Racismo religioso
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Nos últimos cinco anos, a estru-
tura da dívida mudou com o 
aumento acelerado da dívida 
comercial a altas taxas de juro. 

A dívida interna está a aumentar a 
29% ao ano (quase quatro vezes mais 
rapidamente que a taxa de crescimen-
to do PIB). A dívida externa está a 
aumentar a 9% ao ano, mais depressa 
que o PIB (entre 2006 (ano da última 
redução da dívida externa) e 2013, o 
stock da dívida externa duplicou). Es-
tes dados não chegam para discutir a 
dívida pública em Moçambique, sen-
do necessário olhar para uma série de 
questões analíticas. 
Primeiro, o que cria a oportunidade 
para o rápido endividamento público? 
Duas fontes: i) duas décadas de auste-
ridade sob gestão do FMI, que cria-
ram uma enorme subdívida (ou espaço 
de endividamento ocioso) dado pela 
diferença entre o nível de dívida e os 
limites máximos de sustentabilidade 
da dívida; ii) a expectativa de futuras 
receitas provenientes dos recursos mi-
nerais. 
Em conclusão, a dívida pública é mais 
um recurso “natural”, que está a ser 
extraído (neste caso, a margem de en-
dividamento está a ser enchida com 
dívida, a uma velocidade sem prece-
dentes na história de Moçambique). É 
interessante notar que as autoridades 
oficiais insistem sempre na necessi-
dade de gerir (diminuir) as expecta-
tivas populares quanto ao acesso aos 
recursos da exploração do complexo 
mineral energético, argumentando 
(falsamente) que as expectativas são 
irrealistas, que ainda não há riqueza 
gerada e que as expectativas populares 
são criadas por agitadores sociais. 
No entanto, as mesmas autoridades 
usam expectativas de receitas futuras 
(não de lucros presentes não tributa-
dos), que de facto ainda nem fluíram, 

para aumentar a capacidade de endivi-
damento público corrente.
Segundo, qual é a causa do rápido 
endividamento? i) subsídios fiscais ao 
capital multinacional; ii) aceleração 
da despesa pública em infra-estrutura 
associada com esse capital multinacio-
nal. 
Terceiro, como é financiada a dívida? 
i) venda de dívida no mercado domés-
tico de capitais (esta componente está 
a crescer a uma média anual de 29% 
nos últimos 10 anos, com marcada 
aceleração nos últimos cinco anos); ii) 
venda de dívida no mercado externo 
de capitais (modalidade mais recente, 
usada, por exemplo, no caso da EMA-
TUM); iii) créditos concessionais; e 
iv) créditos comerciais. As componen-
tes ii) e iv) são as que mais cresceram 
nos últimos anos, no que diz respeito 
ao financiamento da dívida externa. 
Portanto, a estrutura da dívida está 
a modificar-se, com a componente 
concessional a diminuir de peso e a 
comercial a aumentar muito rapida-
mente. 
Quarto, quais são as implicações eco-
nómicas das modalidades do financia-
mento da dívida? Obviamente, estas 
implicações dependem de como e 
para quê a dívida é usada e os retornos 
que esse uso gera para economia e fi-
nanceiramente. Ceteris paribus, as im-
plicações são as seguintes: i) mercado 
doméstico de capitais: altas taxas de 
juros reais, incentivo especulativo para 
o sistema financeiro, escassez de dis-
ponibilidade para investir na pequena 
e média empresa e numa base produ-
tiva alargada. Isto explica, por exem-
plo, porque as taxas de juro comerciais 
são inelásticas relativamente às taxas 
de referência do Banco Central, quan-
do estas baixam (ver um interessante 
artigo Fernanda Massarongo sobre 
este assunto, no website do IESE). 

Também explica porque 80% das 
transacções da bolsa de valores são 
títulos de dívida pública e porque os 
bancos são, de longe, as empresas mais 
lucrativas da economia nacional. ii) 
aumento do peso do serviço da dívi-
da no orçamento do Estado, o que, 
ceteris paribus, afecta a capacidade de 
financiar a despesa pública em áreas 
sociais - não é por acaso que os sis-
temas públicos de saúde e educação 
estão enfrentando problemas cada vez 
maiores e a entrar em crise profunda 
na prestação de serviços com a quali-
dade mínima. 
Esta situação tenderá a agravar-se 
com a redução da ajuda externa geral 
ao orçamento do Estado. Por outro 
lado, para o capital esta situação até é 
vantajosa porque justifica a mercanti-
lização crescente dos serviços públi-
cos, gerando novas oportunidades de 
lucros. iii) redução da credibilidade 
financeira da economia nos merca-
dos internacionais, o que faz piorar 
as condições de acesso a capitais (ju-
ros, etc.). Recentemente, a economia 
de Moçambique foi downgraded in-
ternacionalmente. iv) Comprometi-
mento das (expectativas de) receitas 
futuras da economia com a dívida cor-
rente, o que reduz significativamente 
o campo de manobra de futuros go-
vernos de Moçambique no que diz 
respeito a política económica, e afecta 
as expectativas e opções de futuras ge-
rações. v) aumento da vulnerabilidade 
da economia em face da volatilidade 
dos mercados financeiros internacio-
nais; vi) vulnerabilidade da economia 
de Moçambique em face dos pre-
ços e dos mercados de commodities 
(energia e minerais), teoricamente os 
grandes determinantes da capacidade 
futura de servir a dívida corrente. 
Quinto, quem ganha com o endivi-
damento rápido da economia? De 

novo, depende do uso que for feito 
da dívida. No caso moçambicano, os 
grandes vencedores são o grande ca-
pital, pelas seguintes vias: i) são quem 
beneficia dos subsídios fiscais; ii) 
como não dependem do mercado fi-
nanceiro doméstico, não são afectados 
pelo impacto da dívida no mercado de 
capitais local (ver ponto anterior sobre 
este assunto); iii) beneficia mais inten-
samente das infra-estruturas que estão 
a ser criadas para o complexo mineral 
e energético; iv) lucram directamente 
com o grande enfoque da economia e 
do investimento em infra-estruturas 
para o complexo mineral energético e 
com a especulação com real estate nas 
cidades; v) fazem a gestão da dívida e 
lucram com a sua venda ou com os ju-
ros (por exemplo, os grandes bancos); 
vi) beneficiam das parcerias público-
-privadas, que em todo o mundo têm 
sido uma forma de transferir “legal-
mente” recursos do sector público para 
o privado, ou de subsidiar os lucros do 
sector privado. 
Portanto, a dívida tornou-se uma 
parte essencial do sistema social de 
acumulação privada de capital, num 
contexto de crescente financeiriza-
ção do capitalismo e de expansão da 
mercantilização dos serviços públicos 
(com mercados garantidos e subsí-
dios do estado para o ganho privado). 
Quem perde? Na Europa, levou à 
falência dos estados, à destruição das 
conquistas sociais dos trabalhadores e 
ao aumento da pobreza. O que se re-
serva para Moçambique? Como disse 
antes, muito depende do que é feito 
com o investimento que gera esta dívi-
da. Mas parece que não será a pobreza, 
mas os pobres, a serem fragilizados. 
Análise de detalhe será para outro 
post, que este já vai longo (ou, então, 
outra pessoa que faça essa investigação 
e análise). 
Mas queria chamar a atenção para 
quatro aspectos. Primeiro, os da-
dos mostram que cerca de 85% de 
todo o investimento está a ser feito 
no complexo mineral energético e 
infra-estruturas e serviços associados. 
Dados os generosos pacotes fiscais, 
altos custos de investimento e várias 

É 
possível considerar várias 

modalidades de racismo, 

para além daquela que, 

classicamente, fazemos 

assentar na “cor da pele”.
O racismo religioso é uma dessas 

modalidades.

Em que pressupostos assenta 

esse tipo de racismo, que atribui 

a Deus a preferência por este ou 

aquele credo e sua respectiva ver-

dade e se constitui com as vestes 

do militantismo castrense? 

O racismo religioso assenta em 

três pressupostos: (1) Verdade 

exclusiva que se atribui a uma es-

pécie de deus privatizado e a nor-

mas supostamente criadas por ele 

ou por um seu profeta em terra; 

(2) Vocação guerreira e elimina-

tória para defesa da verdade e das 

normas; (3) Aplicação de uma 

justiça terrena que se acredita ser 

a mais pura e legítima. 

São três pressupostos fundamen-

talistas que fazem parte de algu-

mas religiões e criam barreiras 

intransponíveis ao diálogo inter-

religioso e à solidariedade huma-

na.

modalidades de fuga de capitais, os 
retornos económicos destes projectos 
são a muito longo prazo (o FMI prevê 
10-14 anos antes de recursos signifi-
cativos começarem a beneficiar a eco-
nomia) e não muito grandes. 
É possível que a economia ganhe 
muito pouco, em termos líquidos, com 
estes projectos, e que as receitas futu-
ras sejam essencialmente usadas para 
pagar a dívida. Isto quer dizer que é 
bem possível que o investimento no 
desenvolvimento alargado da econo-
mia tenha que vir de outras fontes que 
estão sendo exprimidas e contraídas 
pela dívida e pelo mercado especula-
tivo de capitais. Segundo, o aumento 
do risco financeiro da economia pode 
reduzir a viabilidade do investimento 
estrangeiro, o que pode ser agravado 
pelo afunilamento da economia em 
torno de mercadorias com preços 
voláteis. Isto pode tanto reduzir in-
vestimento como aumentar pressões 
para mais subsídios do estado às mul-
tinacionais (por exemplo, na forma 
de alargamento dos subsídios fiscais). 
Terceiro, dado que o peso da dívida 
comercial está a aumentar rapidamen-
te, as pressões vão aumentar para con-
centrar o investimento em torno de 
grandes projectos ou de projectos com 
grande valor comercial, em detrimen-
to do alagamento da base produtiva. 
Isto é, a tendência continua a ser a de 
consolidação e expansão da economia 
extractiva. 
Quarto, os custos crescentes da dívida 
(acelerados quer pelo crescimento rá-
pido da dívida, quer pela mudança da 
sua estrutura de endividamento) vão 
restringir o investimento e aumentar 
pressões para crescente mercantiliza-
ção dos serviços públicos, com poten-
cial de provocar perdas significativas 
de bem-estar para a população de 
baixo rendimento. Este artigo já dá 
muitos pontos de entrada para inves-
tigação para os curiosos e preocupados 
com o futuro que estamos a construir. 
Bom trabalho.
*Economista moçambicano. Investigador 

do IESE. Docente na UEM. Artigo 
publicado a sua página do facebook. O 

autor autorizou a sua reprodução no 
SAVANA

Ainda sobre a dívida pública - algumas 

Por Carlos Nuno Castel-Branco*
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A TALHE DE FOICE 
Por Machado da Graça

 Falta de energia? Filipe Nyusi disse que ele era o arquiteto do 4º andar. 

Eu preferia ser um engenheiro. O arquiteto esboça o 

sumo da estética, o engenheiro traça o esqueleto que a 

sustenta. Na alegoria de Nyusi, Moçambique é como 

um edifício em construção. Mondlane calcou as fundações 

com betão bem maciço e Samora ergueu o primeiro andar. 

 O edifício de Nyusi não tem um rés-do-chão. Eu imagino um 

piso térreo que é  um enorme vão, onde cabem os moçambica-

nos de todas as matizes, as várias correntes fundadoras da Fre-

limo, os lutadores clandestinos, os que não pegaram em armas 

mas escreveram no papel a geografia da liberdade. Caberiam 

também os expurgados e os habitantes de N’telela.  O vão é 

enorme que até os bandidos renovados teriam lá o seu espaço. 

Os mortos da guerra civil e todos os mártires anónimos da 

moçambicanidade.  Os marginalizados da nossa pobreza, en-

carnando o cavalo da fábula que emerge dos escombros desta 

desilusão coletiva. As crianças de rua e os velhos das míseras 

pensões. 

  Nyusi foi inteligente quando inventou a trama. Eu adorei, 

confesso. Mas quem olha para o edifício, repara em fissuras 

indisfarçáveis. No SAVANA da semana passada, o Sacana 

acertou em cheio quando redesenhou a casa de Nyusi. Co-

locou um terceiro andar de paus e estacas, precário. É o seu 

retrato do andar de Guebuza. Falível. Por cima desse andar, 

Nyusi alinha os primeiros tijolos do seu piso. É uma enge-

nharia assassina. O andar de Nyusi só pode ruir, arrastando 

consigo o de Guebuza. 

 Confesso também que não quero imaginar esse cenário. É 

demolidor. É como que se um terramoto destruísse a nossa 

esperança. Por isso, se me convidassem a redesenhar o edifício, 

ele não teria um quarto andar. Não porque o terceiro andar 

seja de estacas. Para mim, o terceiro é de tijolo e cimento mas 

não foi totalmente coberto e vertem gotas pelas frestas das 

paredes. Um amigo meu disse que era sangue, e eu retorqui 

que eram lágrimas. 

Na verdade, o arquiteto do terceiro alinhou mais uns tijo-

los por cima da viga de amarração. E o andar aumentou uns 

metros, criando vasos comunicantes com o que por cima for 

construído. Nyusi está amarrado. O actual estágio da obra ain-

da não permite um quarto andar. O edifício vai ter mesmo um 

duplex no terceiro.  

Nyusi é o arquiteto do duplex.

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Diz-se, ao contrário dos cavalos (seu 

parente mais próximo), que as ze-

bras nunca foram verdadeiramente 

domesticadas. Interessante de se 

apreciar é a sua pelagem que consiste num 

conjunto de listras, alternadamente preta e 

branca, maioritariamente na vertical e, em 

pequeno número, nas patas, na horizontal. 

Esta diferença constitui a unidade e/ou a 

essência da pelagem do animal. Vem isto 

a-propósito de uma publicidade datada de 

20 de Junho de 2014, apelando aos partidos 

políticos para a observância da paridade de 

género nas listas de candidatos às eleições 

de 2014.  

Parece-me uma publicidade a correr contra 

o tempo e só agora a tentar aparecer quan-

do numa das passagens diz o seguinte: “Nós 

“Listas zebra”: 50% mulheres
organizações da sociedade civil Moçambica-

nas, cientes de que o Governo Moçambicano é 

subscritor do Protocolo da SADC sobre Géne-

ro e Desenvolvimento de 17 de Agosto de 2008. 

O Artigo 12 deste Protocolo preconiza que, até 

2015, pelo menos 50% dos cargos decisórios nos 

sectores público e privado dos estados membros 

da SADC sejam ocupados por mulheres.” (Vide 

“Savana” anterior a este, página 11). 

Consideram que a nossa Assembleia da Re-

pública está aquém das metas da SADC pois 

integra só 39% de deputadas. E mais: nos 53 

Municípios apenas cinco são liderados por mu-

lheres. Mais adiante apelam aos partidos polí-

ticos para que metade das listas de candidatos 

à Assembleia da República e às Assembleias 

Provinciais seja constituída por mulheres, num 

posicionamento alternado designado “listas ze-

bra”, um homem seguido de uma mulher, su-

cessivamente. Pretendem um próximo Governo 

que “incorpore em todos os níveis dos cargos 

executivos desde central, provincial e distrital, 

50% de mulheres e 50% de homens.” Mas, te-

mos a questão do género, das etnias, das reli-

giões, raças, do segundo mais votado, etc., qual 

seria a percentagem? Valerá a pena irmos por 

este caminho? 

As listras da zebra, o preto e branco, podem ter 

outros sentidos de alternância como, por exem-

plo, o respeito pela realidade cultural e de géne-

ro em Moçambique, o que, à partida, significa 

que o que se pretende deve ser encarado como 

um processo. As listas podem transmitir a ideia 

de cultura/género/cultura/género, e assim su-

cessivamente. Os povos que conseguiram atin-

gir o patamar das “listas zebra” fizeram-no em 

função do amadurecimento da sua consciência 

democrática e não propriamente como uma so-

lução administrativa. 

Pensam em 50% mas até podem ser 80% ou 

90% de deputadas no parlamento desde que 

elas conquistem esses lugares por mérito 

e tenham a consciência disso. Nos dias que 

correm há mulheres e homens que ocuparam 

(ou ocupam) “cargos decisórios” por mérito 

próprio e são um modelo a seguir. A nossa 

unidade está na diferença que promove a 

luta pela paridade. Apimentando um pouco 

e sem fugir à verdade, diria: da evolução entre 

os cavalos do  Velho Mundo,  nos últimos 4 

milhões de anos, surgiram as zebras. A pari-

dade pode até ser forçada, no entanto, o seu 

resultado efectivo emerge como um processo. 

Lutemos pela promoção da meritocracia que 

Moçambique muito precisa dela. Importe-

mos modelos, sim, mas adaptemo-los ao nos-

so contexto, evolutivamente. 

Tudo leva a acreditar que o partido Frelimo, apesar de 

tudo o que apregoa, está com uma enorme falta de ener-

gia. E, por essa razão, em vez de ir buscar a sua energia 

ao povo, como fazia antes, agora tem que a importar para 

poder desenvolver as suas actividades.

Na verdade, de acordo com uma investigação levada a cabo pelo 

SAVANA, só no passado mês de Junho aquele partido impor-

tou 20 contentores de pilhas da marca 777. Leu bem, leitor, 20 

contentores de pilhas 777. Milhões e milhões de pilhas para dar 

energia a um partido debilitado.

E, é claro, como se trata de pilhas, pura e simplesmente para uso 

nas actividades partidárias, não pagaram impostos na sua im-

portação. Isto é, o partido Frelimo ficou cheio de energia mas, 

em compensação, o Estado moçambicano perdeu uma enorme 

quantidade de energia aduaneira. Isto é, de 2.336.393,75 meti-

cais que deviam ter entrado para os cofres do Estado, para a tal 

distribuição da riqueza, de que tanto nos falam, apenas entra-

ram uns pífios 71.090,18 meticais.

É sabido que um corpo debilitado, sem energia, reage mal ao 

excessivo calor que predomina no nosso clima. Talvez por isso, 

a par das tais milhões de pilhas, o partido Frelimo importou, 

igualmente, 2640 aparelhos de ar condicionado. Dos fortes, de 

72.000 BTUs. É claro que, também nesse caso, com isenção de 

impostos. Dos quase 3 milhões de Meticais que o partido, pre-

sidido por Armando Guebuza, deveria ter pago, apenas pagou 

500 Meticais!!!!!

Mas é bem possível que estas medidas de importação de pilhas 

e aparelhos de ar condicionado tenham sido tomadas já tarde 

demais e que numeroso grupo de camaradas militantes tenha 

sucumbido à falta de energia e ao calor. Só isso explicaria a im-

portação, em Janeiro, de 1691 arcas frigoríficas, imagina-se que 

para conservar os cadáveres dos que caíram na luta pelo Futuro 

Melhor. Obviamente também as arcas foram importadas com 

isenção de direitos alfandegários, dada a sua honrosa função.

Tudo isto em ano de eleições. E assim compreendemos que o 

candidato presidencial daquele partido, certamente movido a 

pilhas 777, ande por todo o país a fazer uma campanha eleitoral 

ilegal, por fora da época apropriada.

Com um bocadinho de sorte algumas das pilhas chegam à Pro-

curadoria Geral da República dando ao Dr. Paulino energia 

para acabar com toda esta bandalheira e punir, severamente, os 

culpados. Sejam eles quem forem.

O 
ano passado, os dirigentes do país lançaram-se em 

peso contra a greve dos  médicos. Especialistas de 

todo o tipo vieram à Rádio e à Televisão e mostraram 

as contas e os números: estava provado, por incontes-

táveis factos, que o país não suportava as exigências dos mé-

dicos. Num país ainda a emergir da pobreza, a exigência dos 

médicos era, segundo estes comentadores de serviço, uma falta 

de patriotismo. E era, além disso, uma falta de profissionalis-

mo. E invocou-se o Juramento de Hipócrates. Juramento que 

grande parte dos comentadores certamente desconhecia. 

Não passou um ano e os mesmos que antes pediram conten-

ção e patriotismo esqueceram-se do que havia defendido e 

reclamaram para si mesmos aquilo que consideravam intole-

rável para os outros. E a Assembleia da República aprovou 

para si e para o Presidente da República um pacote de regalias. 

Hipócrates deve ter-se revolvido no túmulo perante tanta hi-

pocrisia. 

Os mesmos comentadores que atacaram as pretensões dos 

médicos já não voltaram à Televisão para reclamar patriotis-

mo. Quem saiu à rua foram representantes da sociedade civil 

que disseram aquilo que estava preso na garganta de muitos 

outros. Não fossem estas vozes de protesto e o pacote de rega-

lias estava hoje aprovado. E teríamos sobre os ombros de toda 

a Nação um encargo que dá vantagem a uma pequeníssima 

minoria. 

Agora que o Presidente da República reenviou a lei para a 

Assembleia, todos acham que faz todo o sentido reavaliar a 

dita cuja resolução. Os partidos da oposição ainda foram ca-

pazes de se retratar antes do pronunciamento do Presidente. 

Votaram mas arrependeram-se. O Partido no poder, porém, 

só falou quando o melhor era não dizer nada. Hipócrates dá a 

segunda volta no túmulo. 

Perderam os políticos de todos os partidos com assento na As-

sembleia a oportunidade de se fazerem respeitar perante os ci-

dadãos que dizem representar. Perderam mais ainda os que são 

tão ágeis em culpar os outros pela falta de sentido de sacrifício. 

Houvesse uma separação clara entre fazer política e fazer 

negócios e o assunto seria outro. Não acontece em Mo-

çambique. Grande parte dos políticos está ocupada em 

fazer negócios. Se os nossos políticos ganhassem, como 

o comum cidadão, apenas um salário resultante do seu tra-

balho na política, seria aceitável que esse salário fosse sufi-

ciente para que não tivessem que se preocupar senão com 

os assuntos da política. Não acontece em Moçambique.  

Contam-se pelos dedos os dirigentes políticos que não acu-

mulem o seu cargo político com negócios concebidos em 

proveito próprio. A promiscuidade entre o público e o pri-

vado não ajuda à reabilitação moral de uma classe que preci-

sa de prestar ainda prova de que existe para servir os outros.  

Longe, já morto, está o lema dos combatentes da luta de Li-

bertação Nacional e que proclamava o seguinte: “o militante da 

Frelimo é o primeiro no sacrifício e o último nos benefícios”.  

*in Revista Missanga

CONVERSA FIADA
Por Marcelo Mosse
C

Re(i)galias  
Por Mia Couto* 
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Notice of Public Consultation

RESETTLEMENT PROCESS, AREA OF IMPACT AND 
REPLACEMENT SITE SCREENING PROCESS

The Mozambique Gas Development Project proposes to develop 
natural gas resources discovered in Offshore Areas 1 and 4 in the 
Rovuma Basin, off the coast of the Cabo Delgado Province in nor-
thern Mozambique. The co-proponents of the Project are Anadarko 
Moçambique Área 1, Lda (AMA1) and Eni East Africa S.p.A (eni). 
AMA1 and eni are coordinating the development, construction and 
operation of an LNG Park to process natural gas for export to interna-
tional markets. 

To enable the development of the Mozambique Gas Development 
Project, a resettlement process needs to be undertaken on the Afungi 
Peninsula in the district of Palma, the site where the Project intends to 
construct the LNG Park. 

In compliance with Mozambican Law (Decree no. 31 of 08 August 
2012) and international best practice standards and guidelines, the 
Project is preparing a Resettlement Plan. A consortium of Mozam-
bican and international companies have been contracted to conduct 
studies in order to develop the Resettlement Plan. Decree no. 31 of 
08 August 2012 requires the Project to convene 4 public meetings to 
inform interested parties of the resettlement process, allow opportu-
nity for comment, questions, concerns and suggestions to be raised, 
and to consider all stakeholder input during the development of the 
Resettlement Plan.

Interstede parties are invited to participate. 
Project information documentation can be obtained at www.mzlng.

Should you have any questions regarding the meetings, please con-
tact:
Ana Paula Reis
Anadarko
Av Julius Nyerere, 3412
Maputo
Phone : +258 214 87050/1
Fax : +258 214 87054
E- mail : resettlement@anadarko.com
The Mozambique Gas Development Project values your participa-
tion.

PROCESSO DE REASSENTAMENTO, ÁREA 
DE IMPACTO E PROCESSO DE SELECÇÃO DA 
ZONA DE REASSENTAMENTO 

O pro-
põe-se desenvolver os recursos de gás natural descobertos no 
mar - Área 1 e 4 - na Bacia do Rovuma, ao largo da costa de Cabo 
Delgado Província no norte de Moçambique. Os co-proponentes 
do Projecto são a Anadarko Moçambique Área 1, Lda (AMA1) e 
a Eni East Africa S.p.A (eni). A AMA1 e a eni estão a coordenar 
o desenvolvimento, construção e a operação de um Parque de 
GNL para o processamento de gás natural para exportação para 
o mercado internacional. 

Para permitir a expansão do 
 , deve ser efectuado um processo de re-

assentamento na Península de Afungi, no distrito de Palma, local 
onde o Projecto pretende construir o Parque de GNL. 

Em conformidade com a Lei Moçambicana (Decreto nr. 31 de 
8 de Agosto de 2012) e com as normas e as orientações inter-
nacionais sobre as melhores práticas, o Projecto está na fase 
de preparação de um Plano de Reassentamento. Foi contratado 
um consórcio de empresas Moçambicanas e internacionais para 
realizar estudos, de forma a desenvolver o Plano de Reassen-
tamento. O Decreto nr. 31 de 8 de Agosto de 2012 impõe que o 
Projecto convoque 4 reuniões públicas para informar as partes 
interessadas no processo de reassentamento, dar oportunidade 
para a apresentação de comentários, questões, preocupações 
e sugestões, e para tomar em conta todos os dados das partes 
interessadas durante o desenvolvimento do Plano de Reassen-
tamento.

As partes interessadas estão convidadas a participar. 

A documentação contendo informação sobre o Projecto pode ser obti-
da através de www.mzlng.com ou nos escritórios de Anadarko.
No caso de questões quanto às reuniões mencionadas, por favor con-
tacte:
Ana Paula Reis

Av. Julius Nyerere, 3412
Maputo
Tel: +258 214 87050/1
Fax: +258 214 87054

 preza a 
sua participação.

A primeira série de reuniões públicas irá solicitar informação pública 
e relativa ao

. As reuniões 
públicas serão convocadas nas seguintes datas e locais:

reset-

process. Public meetings will be convened on the following dates and 
at the following venues:
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O presidente do Estrela Ver-
melha de Maputo, Luís 
Manhique, diz que os clu-
bes são  um saco azul das as-

sociações provinciais e a prova disso é 
que a Associação de Futebol da Cida-
de de Maputo (AFCM) inflacionou, 
em mais de 500 por cento, os valores 
das inscrições nas camadas inferiores, 
o que não deixa de constituir uma 
aberração. Manhique fala dos projec-
tos da sua colectividade, destacando-
-se a construção, em Marracuene, de 
um novo campo de futebol e a luta 
pelo regresso ao Moçambola do pró-
ximo ano, com os pés bem assentes 
no chão. Eis os excertos principais da 
entrevista.

O que nos reserva o Estrela Verme-
lha este ano?
Não somos um clube qualquer! Co-
meçámos, em 2010, um plano de 
redimensionamento em todas as áre-
as, particularmente no que tange a 
infra-estruturas, por forma que delas 
possamos encontrar uma engrena-
gem financeira para devolvermos as 
modalidades que foram morrendo de 
ano para ano, depois que houve aquela 
viragem económica, em que o nosso 
parceiro económico, por razões óbvias, 
deixou de nos apoiar. Então, precisá-
vamos de um plano de auto-financia-
mento e daí os sócios aprovaram um 
projecto e, neste momento, avança-
mos com uma boa parte, em que já 
construímos um campo de futebol, no 
distrito de Marracuene (junto à Rio-
pele), com dimensões superiores ao 
actual, que têm como dimensões um 
hectare, com capacidade para acolher 
600 espectadores.
O Estrela Vermelha já foi referência 
no panorama desportivo nacional...
-Fomos vice-campeões nacionais em 
1982, campeões africanos em ande-
bol, em 1983, campeões africanos de 
Hóquei em Patins em 1991, temos 
um título mundial em Tae kwon do e 
vencemos várias competições interna-
cionais em atletismo. Fomos finalistas 
derrotados da Taça de Moçambique 
em 1986. É, portanto, esta história 
que nos inspira a projectarmos a ci-
dadela desportiva que está a nascer 
no distrito de Marracuene, partindo 
de fundos próprios. É nossa ambição 
também voltar a conquistar títulos na-
cionais e africanos em hóquei, não só 
em nome do Estrela, mas aumentan-
do a competição no hóquei, o tempo 

de actividade desta modalidade para 

que a médio e longo período possa-

mos ajudar as selecções nacionais.

O Estrela tem um palmarés rico, que 

factores concorreram para o ador-

mecimento do clube durante este 

período?

-O que fez com que o Estrela Verme-

lha passasse para o segundo plano é 

o facto de sermos um clube das For-

ças de Defesa e Segurança (FDS) e, 

consequentemente, aquando da Re-

abilitação Económica do País (com 

as políticas do FMI e BM), o Estado 

teve que parar de financiar actividades 

que não eram da sua área. Isso custou-

-nos caro porque deixámos de ter 

financiamento por parte das institui-

ções das FDS, pois tinham priorida-

des próprias e não podiam continuar a 

financiar o desporto. Foi isto que nos 

fez mergulhar num deserto que levou, 

praticamente, mais de 15 anos até en-

contrarmos uma plataforma que nos 

pudesse tirar disso e caminharmos 

com os nossos próprios pés.  

“Os clubes são o saco azul das associações”
Por Paulo Mubalo e Abílio Maolela

Nos últimos anos, o Estrela tem 

estado na poule de apuramento ao 

Moçambola, mas tudo termina aí. O 

que estará a falhar?

-Não falhou nada. Penso que o que 

falhou é que no desporto há três re-

sultados possíveis (vitória, empate e 

derrota) e nós conseguimos um des-

tes. Portanto, não tenho outra forma 

de justificar, embora seja verdade que 

parecia propositado o Estrela chegar 

àquela fase, mas isso acabou fazendo 

com que a cada ano a gente se tornas-

se mais forte. Agora vamos disputar 

mais uma poule, apesar de não saber-

mos quantas equipas irão participar 

da prova, mas estamos a preparar-nos 

para os dois cenários. Se for o cenário 

de uma equipa é bom porque é econó-

mico e rápido, mas é perigoso porque 

um mau jogo pode deitar abaixo todo 

um trabalho de uma época, enquanto 

que se for o de duas equipas  é possível 

corrigir alguns erros, mas é caro e lon-

go. Estamos confiantes de que iremos 

participar porque é só ver que em dois 

jogos, nas últimas jornadas, a equipa 

marcou 16 golos, o que demonstra que 

está a produzir. Sendo assim, temos 

que continuar a trabalhar de modo a 

manter este índice de produtividade 

até ao último jogo da poule. Apesar 

de sabermos que os meios logísticos 

nunca são suficientes, sentimos que 

o Estrela tem o mínimo exigível para 

praticar o desporto sem muitos aper-

tos, falta-nos o campo mas pensamos 

que até Janeiro ou Fevereiro, o mais 

tardar, teremos a última fase: que é o 

campo relvado. 

Em que estágio está o Centro de Me-

dicina Desportiva do Clube?

-O nosso Centro de Medicina Des-

portiva, devido às mesmas questões 

(financeiras), perdeu capacidade de 

resposta, mas está sendo reerguido e 

nos próximos dois meses teremos o 

seu retorno. Ainda reinava uma in-

definição se ficava no mesmo local 

ou se ia à aldeia desportiva que está 

em construção, mas irá continuar 

no Pavilhão e agora estão a decorrer 

as obras de modo que o Centro não 

só volte a atender aos nossos atletas, 

mas se torne também numa fonte de 

receita para o clube, tendo em conta 

as necessidades da zona a que estará 

inserida (Malhangalene). 

Quantos sócios tem, actualmente, o 

Estrela Vermelha?

-Tem por volta de 500 sócios e infeliz-

mente, entre 120 a 150, é que pagam 

quotas, que estão avaliadas em 50 a 70 

meticais. Mas por vezes não é a falta 

de dinheiro. É o mecanismo que se 

criou para o pagamento, os sócios re-

clamavam à distância, por isso criamos 

uma conta para que minimizássemos 

este problema. Tenho que confessar 

que, desde esse momento, o pagamen-

to de quotas melhorou muito porque 

pode-se efectuar através de qualquer 

agência bancária. Nos últimos cinco 

anos, conquistámos cerca de 69 sócios. 

Mas há mais um grupo de sócios que 

não tem obrigação de pagar quotas, 

que é o grupo de sócios fundadores 

que contribui com coisas superiores 

ao pagamento de quotas, é o caso do 

General Veloso e Carlos de Sousa 

(actual vice-ministro da Juventude e 

Desportos). 

Qual é a fonte de financiamento para 

a construção do campo?

-Através das suas próprias instituições, 

o clube mobilizou capacidades para a 

construção do campo. Mas essa cons-

trução está dividida em fases e todas 

são de elevado valor e o clube não terá 

capacidade para fazer todas ao mesmo 

tempo porque não tem que fazer só o 

campo, quer construir o campo com 

empreendimentos de rentabilidade 

económica que lhes possam trazer o 

dinheiro. Então, estamos a fazer as 

duas coisas em simultâneo. Se não 

houvesse pressão, iríamos terminar 

com o campo porque traz um retorno 

nulo sob ponto de vista económico e 

apostaríamos em prédios para escritó-

rios, pois são esses que nos iriam dar 

dinheiro para posterior construção do 

campo, mas, porque é prioridade, va-

mos construir um campo com relva e 

algumas mínimas condições exigidas. 

Depois, paulatinamente, iremos cons-

truir alguns empreendimentos que 

permitam alguma rentabilidade eco-

nómica para a conclusão do projecto.

Pode especificar o valor envolvido 

para a construção do campo?

-Falar dos valores envolvidos seria uma 

especulação porque estamos numa 

fase de discussão e há várias propostas, 

por isso, se eu lançar um número aqui, 

os concorrentes podem dizer que este 

número é meu e estou a cometer frau-

de. Portanto, os números existem, mas 

só poderemos fornecê-los após a con-

clusão do debate, dentro de 20 dias, e a 

definição do financiamento final. Mas, 

no que tange ao campo de futebol, a 

partir das propostas que nos chegam, 

rondará por volta dos 15 a 16 milhões 

de meticais.

Num passado recente vivia-se um 

ambiente de cortar à faca entre a di-

recção e a massa associativa...

-Analiso, hoje, em grande medida 

o relacionamento em dois períodos. 

Tive a oportunidade de ter sido pre-

sidente do clube até 2006 e por mo-

tivo de incompreensão de um e outro 

saí e durante os três anos na bancada 

estudei melhor o dossier. Quando fui 

convidado a regressar, aceitei cien-

te e convicto do meu sucesso porque 

maior parte dos polos de conflito eram 

originados por crise de crescimento do 

que uma crise verdadeira. E essa cri-

se resultou de duas razões: a primeira 

de uma juventude em que eu me sin-

to enquadrada que estava preparada 

e decidida para dar uma viragem no 

rumo do clube; e a segunda, de uma 

juventude conservadora que achava 

que podia ser um suicídio, o que de-

sencadeou uma crise. Os que achavam 

que o projecto seria um suicídio jul-

gavam os que queriam suicidar o clu-

be. Os que pensavam que podiam dar 

conta do recado tinham duas opções: 

confrontar-se com os conservadores 

ou afastarem-se e eu escolhi a segunda 

opção.

Mas depois regressou...

Graças a Deus, passados três anos não 

mudei nada e a única coisa que per-

demos foi o tempo porque voltamos 

a pegar no mesmo projecto, actuali-

zamos e é o que toda a gente assina 

por baixo. Por isso que apelido de crise 

de crescimento porque a informação 

sobre o projecto não fluiu da forma 

que queríamos nas zonas cinzentas ou 

onde faltou informação criou desin-

formação e concordo que houve mo-

mentos tensos alheios à nossa vontade. 

O Estrela tem jogadores de gabarito 

como Genito e Mambo que militam 

no campeonato da segunda divisão... 

-Observei, um dia, numa televisão, um 

comentário parecido do qual lamentei, 

em que se falava de um jogador do 

Matchedje que tinha uma qualidade 

que não devia estar na segunda divisão. 

Ora, é uma leitura que respeito, mas 

que devia ser fundamentada. A minha 

fundamentação é que: primeiro, se o 

Estrela Vermelha tem jogadores como 

Genito, Mambo, Nelsinho, etc. que 

mereciam estar na primeira divisão e 

estão aqui, isso, para nós, revela capa-

cidade de resposta no que pode custar 

um jogador daqueles. Segundo, esses 

jogadores chamam atenção de que a 

segunda divisão não é um campeonato 

de reserva e nem do terceiro plano, em 

que jogam os que não têm qualidade 

para a primeira divisão. A título de 

exemplo, o Estrela Vermelha eliminou 

o líder do Moçambola (Liga Muçul-

mana) na Taça de Moçambique. A 

Liga ainda não perdeu no Moçambo-

la, mas já não está na Taça de Moçam-

bique por ter sido eliminada por nós. 

Quais são os  outros projectos do Es-

trela Vermelha?

-Vamos lançar um projecto denomi-

nado “patinar por Moçambique”, em 

que queremos pôr todas as pessoas a 

patinar, por isso recebemos o material 

na semana passada. Também pensa-

mos na selecção nacional de hóquei, 

pois a maior parte dos seus constituin-

tes estão em Portugal e não sabemos 

o que está sendo feito lá para quando 

aqueles camaradas rescindirem a se-

lecção quem os vai substituir, porque 

aqui apenas só temos quatro. 

O Estrela Vermelha tem capacidade 

para manter a espinha dorsal?

-O mercado já começou a assediar e 

por via disso temos algumas baixas, 

mas despertamos no ano passado, por 

isso regularizamos a situação contra-

tual com todos os jogadores, pelo que 

o mercado deve pagar sempre que es-

tiver interessado por um jogador nos-

so. Se perguntares a AFCM dirá que 

somos o único clube na cidade com 

jogadores contratados formalmente. 

Todo o nosso atleta está devidamen-

te contratado desde o futebol até ao 

boxe. Tomamos esta atitude com ple-

na convicção de que este momento 

ia chegar e já é uma realidade, entre-

tanto, haverá momentos em que não 

teremos capacidade para assegurar, 

mas teremos a oportunidade de tirar 

dividendos do nosso produto, ou seja, 

teremos retorno do investimento. 

O Estrela já recebeu o autocarro 

prometido pela GWM?

-É um cenário lamentável. Já escre-

vemos para a Associação e a resposta 

da mesma é que já não tem nada a ver 

com a empresa e que nós é que temos 

que ir atrás dela. Quer dizer, a AFCM 

veicula-se a um patrocinador, o mes-

mo burla a expectativa dos clubes e 

são esses que devem ir atrás. Por mais 

que a AFCM diga que vão ao tribunal, 

a verdade é que nós não temos nenhu-

ma relação com a GWM. A AFCM é 

que conhece este parceiro. 

Que avaliação faz do dirigismo des-

portivo?           

-Faço a avaliação em duas vertentes. 

A primeira: acho excessiva e irracional 

a responsabilidade que é atirada aos 

clubes. Quando há maus resultados, 

a primeira culpa é atirada aos clubes 

porque preparam mal os jogadores, 

até pode ser verdade, por um lado. 

Por outro lado, está estatuído na lei do 

desporto que “é a responsabilidade das 

Federações, através das Associações, 

financiar ou potenciar a formação”. A 

minha questão é, quantas bolas colo-

cam num clube por ano essas Federa-

ções  ou Associações que reclamam da 

formação nos clubes? Nos últimos 10 

anos só recebemos quatro bolas usadas 

da Associação, mas é obrigação das 

Federações criarem condições para 

que os clubes façam o seu papel, mas 

disto ninguém fala.

Outra vertente é que os clubes são o 

fundo azul ou saco das Associações. 

Se olhares para as taxas de inscrição, 

sobretudo das equipas de formação, 

subiram mais de 500%. É mais caro 

pagar a filiação das equipas de for-

mação que das seniores. Até que fico 

muito preocupado e não concordo 

quando dizem que a missão de educar 

os adeptos é dos clubes, quer dizer se 

alguém aparece bêbado no campo, o 

clube tem que andar atrás da pessoa e 

dizer que: faça isto e aquilo. Concor-

do quando dizem que os clubes têm 

a obrigação de criarem condições mí-

nimas de segurança, mas não a outra 

versão.

-Desabafa Luís Manhique, presidente do Estrela Vermelha de Maputo

 Luís Manhique: “O Estrela Vermelha não é um clube qualquer”
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Depois de um período de 

hibernação, após a con-

quista de protagonismo 

no basquetebol femi-

nino, a Universidade Politécnica 

reergue-se com a implementação 

de um projecto de formação de ta-

lentos, em algumas escolas primá-

rias da capital do país (Maputo). O 

facto foi revelado pelo Chefe do 

Departamento do Desporto da-

quela instituição do ensino supe-

rior, Hélio de Sousa, em conversa 

com o SAVANA.

De Sousa afirma que a ideia é ga-

rantir que os atletas formados pos-

sam no futuro fazer parte da equi-

pa da universidade. Sem avançar 

a data do arranque do projecto, e 

nem do montante a ser investido, 

De Sousa precisou que a primeira 

fase do projecto vai ser implemen-

tada na escola primária completa 

25 de Setembro.

“Esta é uma das formas que a uni-

versidade encontrou para formar 

ou dotar algumas crianças das 

Acácias de talento, que no futuro 

possam integrar na equipa da uni-

A Politécnica de olho na formação
a equipa foi ganhando mais mús-

culos”. 

Acrescentou ainda: “na altura, os 

torneios eram organizados pela co-

missão instaladora da universidade, 

mas, mais tarde, quando a univer-

sidade passou a ter uma Reitoria, 

em 2001, começámos a organizar 

jogos regulares e a participar nos 

torneios nacionais e internacionais. 

E, à medida que o tempo foi pas-

sando, a equipa foi ganhando, ou 

seja, adquirindo mais experiência 

e capacidade para competir com as 

outras equipas”.

Entretanto, para além de basque-

tebol, em 2004, a universidade in-

troduziu outras modalidades, como 

futebol de salão (futsal) e atletismo, 

mas esta última durou pouco tem-

po por falta de espaço para conti-

nuar a massificar o atletismo. 

A falta de espaço para treinos em 

atletismo fez com que a universida-

de interrompesse por um tempo in-

determinado as provas de atletismo. 

“Quando introduzimos o atletismo, 

realizávamos as provas no campo 

do Estrela Vermelha, mas também 

durou pouco tempo e como solução 

Por Zaqueu Massala

tivemos que interromper a realiza-

ção dessa modalidade por falta de 

espaço”.

Em termos de classificação, a uni-

versidade já representou Moçam-

bique por três vezes, nos jogos re-

alizados na vizinha África de sul, 

Uganda e Namíbia.

Em 2007, a equipa feminina de 

basquetebol representou Moçam-

bique nos jogos mundiais das uni-

versidades, realizados na Tailândia 

e o mesmo aconteceu na Suíça, em 

2009.

Entretanto, em 2010 e 2011, a 

equipa foi impedida de ir competir 

na China, e na Rússia por causa da 

burocracia da própria organização. 

A nível das competições em fede-

rados, a universidade conquistou o 

título de campeão nacional em bas-

quetebol feminino em 2007, 2009 

e 2012.             

Segundo o chefe do departamento 

de desporto, a Politécnica movi-

menta, actualmente, o basquete-

bol de alta competição, em ambos 

sexos, mas para além desta, movi-

menta o desporto universitário vi-

rado à saúde pública.

versidade”, observou. 

“Nós vimos que é importante for-

mar algumas crianças das escolas 

primárias, porque quando a univer-

sidade precisa de atletas é só buscar, 

não precisamos andar nos clubes à 

procura de jogadores para contra-

tar”, acrescentou a fonte.

Criado no ano de 1996, quando a 

universidade ainda era Instituto 

Superior A Politécnica, a equipa de 

basquetebol feminina já conquistou 

vários torneios nacionais e interna-

cionais nos últimos tempos, fruto 

de muito trabalho e dedicação na 

preparação das provas. 

Sousa explicou ainda: “quando o 

clube foi criado, só realizava pe-

quenos torneios internos sazonais 

com algumas escolas e universida-

des da capital moçambicana, mas à 

medida que o tempo foi passando 

O 
instrutor do Centro Hípico 

de Maputo, Silva Nhantum-

bo, disse ao SAVANA ser 

necessário e urgente a cria-

ção de uma federação de hipismo por 

forma a beneficiar do apoio do Minis-

tério da Juventude e Desporto, daí que 

continua a ser o parente mais pobre.

De acordo com aquele instrutor, o 

centro hípico não recebe nenhum 

apoio do Ministério da Juventude e 

Desporto, alegadamente por não estar 

vinculado a nenhuma federação para 

onde se procederia a canalização dos 

fundos.

“O centro sobrevive de pequenas re-

ceitas e de contribuições dos sócios e 

atletas”, afirmou, para depois acres-

centar: “mesmo o empresariado não 

aceita abrir o cordão à bolsa, tudo isto 

porque não estamos filiados na fede-

ração”.

Os desafios da agremiação passam por 

colocar os seus atletas a competirem  

ao mais alto nível em competições 

internacionais, como nos Jogos Afri-

canos e Olímpicos.

Explicou, de seguida, que contraria-

mente ao que muitas pessoas pensam 

o hipismo não é um desporto de elite, 

porque qualquer um pode praticá-lo 

desde que assim o quiser.

“No passado, algumas pessoas pensa-

vam que o hipismo era um desporto 

de brancos ou de gente com muitas 

posses do ponto de vista financeiro, 

mas actualmente nós, os negros, esta-

mos a praticar esta modalidade. O que 

se pode dizer do hipismo é extensivo 

ao golfe e ténis. É importante que se-

jam divulgadas algumas modalidades 

por forma a que as pessoas tirem da 

cabeça esse estereótipo”, anotou. 

Explicou ainda: “alguns de nós ajuda-

mos muitas crianças com deficiências 

que vêm treinar aqui. Ajudamos a fa-

zerem terapias, dando aulas especiais 

de locomoção, para além de aconse-

lharmos as pessoas a exercitar com o 

cavalo”. 

Disse em seguida que o centro está 

em crescendo em termos do número 

de cavalos. “Estamos a trabalhar com 

37 cavalos, sendo oito de privados e os 

restantes do centro”, aflorou

Observou que muitas vezes se torna 

difícil levar os animais para a vizinha 

África do Sul por causa das elevadas 

taxas alfandegárias, incluindo o paga-

mento de seguro e outros valores não 

previstos.

Relativamente às provas realizadas, 
contou que em Março deste ano “efec-
tuámos uma prova e a prestação foi 
boa, e isso foi graças à boa preparação 
de alunos e dos próprios cavalos”.
Aliás, o único problema que até aqui 
continua como um desafio é a falta 
de apoio por parte do Ministério da 
Juventude e Desporto. “Nós estamos 
dispostos a criar uma federação, mas 
é necessária a colaboração dos outros 
centros, como por exemplo, o do Cos-
ta de Sol e o da Beira. Acreditamos 
que com a criação de uma federação 
seria possível recebermos apoio, quer 
do governo como de empresários lo-
cais”.
Em termos de perspectivas, indicou 
que para além da realização mensal 
de provas no final de cada mês, temos 
como aposta aumentar o número de 
cavalos. 
“No ano passado o centro recebeu 
mais de 10 cavalos vindos da África 
de Sul, os quais reforçaram os que 
existiam”. A terminar, afirmou que o 

CHM possui 60 alunos divididos em 

escalões de iniciação e praticantes de 

obstáculos. ”No ano passado o centro 

possuía 12 cavalos para a iniciação e 

oito para os obstáculos”.

O 
auditório da Faculdade 
de Educação Física e 
Desporto da Universi-
dade Pedagógica acolheu 

recentemente o lançamento do 
livro intitulado “Psicologia do des-
porto” da autoria de Brígida Ka-
pella Nhantumbo.
A obra integra entre vários pontos 
a definição da psicologia do des-
porto, seus objectivos, áreas de in-
tervenção, grupo alvo, papel do psi-
cólogo e algumas diferenças entre 
a actividade física e exercício físico.
O livro procura trazer para os lei-
tores em geral, e para os amantes 
e praticantes do desporto, activi-
dade física, incluindo dirigentes e 
empresários desportivos, o historial 
desta área de intervenção da psico-
logia, que nos últimos anos se tem 
revelado de maior importância e, 
Moçambique, tal como os outros 
países, tem necessidade de infor-
mação, instrução, dicas e sugestões, 
nesta área de modo a se fortificar e 
rentabilizar de forma constante os 
rendimentos.
O livro integra temas como téc-
nicas de relaxamento psicocorpo-
rais e seus objectivos, visualização 
mental no campo das actividades 
físicas e do desporto, técnicas de 
coesão de grupo, técnicas de asser-
tividade e técnicas de modificação 
do comportamento.
Traz também dicas e sugestões que 
podem ajudar as equipas técnicas, 

dirigentes, empresários, atletas, 
adeptos e toda a sociedade civil, 
sobre as alternativas de interven-
ção nesta área de modo a optar 
por técnicas que tragam benefícios 
motivacionais, humanos, emocio-
nais, afectivos, que trazem me-
lhores rendimentos e maximizam 
os gastos feitos a todos os níveis 
como monetário, emocional, hu-
mano, etc.
Integra temáticas como áreas de 
intervenção do aconselhamento, 
grupo alvo, competências básicas 
exigidas a um técnico de aconse-
lhamento, tipos de comunicação 
interpessoal, sinais de uma comu-
nicação limitada.
Tem dicas e sugestões sobre os cui-
dados a ter, particularmente na co-
municação, que aliás, é fundamen-
tal, mesmo do desporto individual, 
para o sucesso e motivação, desem-
penho, etc. Mas, por vezes, tem 
igualmente trazido problemas que 
influenciam negativamente o ren-
dimento, a manutenção desportiva.
Neste capítulo, contém dicas para 
sociedade civil, equipa técnica, 
dirigentes, atletas e empresários, 
de se comunicar, resolver e gerir 
conflitos sem deixar traumas, frus-
trações, desequilíbrios que podem 
prejudicar entre vários alvos do 
desporto, a componente humana 
e baixar drasticamente os rendi-
mentos. 

A.S 

Hélio de Sousa

Hipismo clama por apoio do MJD
Por Zaqueu Massala

Silva Nhantumbo, instrutor do CHM

Psicologia do desporto em livro
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CNCD condecorada

CULTURA

O 
grupo de Teatro Mu-

tumbela Gogo es-

treia esta Sexta-feira, 

dia 04 de Julho de 

2014, no Teatro Avenida, pelas 

18H00 a peça de teatro “Xapa 

100 (My Love)”, com a parti-

cipação dos actores: Jorge Vaz; 

Horácio Mazuze, Dalila Josela, 

Flávio Mabote, Samuel Nha-

mitate, Tonecas Xavier e Nilma 

Comba. 

Esta obra apresentada por ac-

tores do Mutumbela Gogo traz 

histórias e dramas que os cida-

dãos vivem diariamente para 

poderem deslocar-se de um 

ponto para o outro com recurso 

ao transporte semi-colectivo de 

passageiros, vulgo “chapa”. 

Segundo Jorge Vaz, autor e um 

dos participantes da obra, “um 

dos grandes objectivos da peça 

é fazer com que a população re-

flicta sobre o drama dos ‘Chapa 

100’ e perceba que apesar dos 

transtornos que têm causa-

do é importante valorizá-los, 

porque é com base neles que a 

maior parte da população con-

segue chegar ao destino”.

Vaz considera como uma exce-

lente oportunidade para convi-

dar todos os autores e amantes 

desta arte a trabalharem um 

pouco mais em prol da cultu-

ra e transmitir as suas experi-

ências aos que precisam para 

continuar com esta actividade, 

principalmente para os que se 

dedicam ao teatro comunitário, 

que proporcionam alegria às 

pessoas nos bairros periféricos 

das cidades.

Por outro lado, o nosso interlo-

cutor disse ainda: “é necessário 

incentivar os jovens, principal-

mente os principiantes, a dar 

continuidade à modalidade, 

porque é dentre várias a que 

mais permite a interacção entre 

os fazedores e o público e faz 

com que as pessoas se sintam 

envolvidas nas histórias retra-

tadas e que cada um procure 

identificar o seu problema para 

uma posterior reflexão e toma-

da de decisão com base no di-

álogo”. A.S

Mutumbela Gogo estreia 
“Xapa 100 (My Love)”

Trinta e cinco anos depois da 
sua fundação, a Companhia 
Nacional de Canto e Dança 
(CNCD) foi galardoada com 

a Ordem Eduardo Mondlane do Pri-
meiro Grau.
Trata-se do mais alto e mais impor-
tante galardão atribuído pelo Go-
verno para reconhecer o contributo 
de cidadãos nacionais, estrangeiros 
e instituições que contribuíram para 
formação do Estado moçambicano.
Para a directora artística da Compa-
nhia, Cândida Mata, a homenagem 
significa a valorização daquilo que é o 
artista moçambicano, não somente na 
dança, mas em todos os tipos de arte 
que se fazem no país.
Falando em nome dos membros e dos 
que fizeram parte daquela compa-
nhia, Cândida Mata disse que a ho-
menagem é uma satisfação e motiva 
o grupo a continuar a trabalhar para 
a valorização do património cultural 
nacional dentro e fora de Moçambi-
que.
Ao atribuir o mais alto galardão do 
Governo moçambicano, o Chefe do 
Estado, Armando Guebuza, afirmou 
que aquele era o reconhecimento do 
trabalho efectuado pela CNCD no 
país e além-fronteiras na promoção 
do país, através da manifestação cul-
tural.

O Presidente da República referiu 
que, desde a sua criação, a Compa-
nhia Nacional de Canto e Dança 
manifestou-se como herdeira de uma 
Nação unida na sua diversidade que 
foi concebida com a proclamação da 
Independência Nacional, há 39 anos.
“A Companhia Nacional de Canto 
e Dança foi-se integrando e se su-
perando, mantendo-se sempre fiel à 
sua matriz identitária, que faz dela o 
nosso orgulho”, sublinhou o Chefe do 
Estado.
Ajuntou que a homenagem prestada 
àquele grupo cultural visa reconhecer 
os artistas, técnicos e outros quadros 
que ao longo dos 35 anos de existên-
cia da companhia se comprometeram 
na valorização dos valores culturais 
nacionais.
Segundo Armando Guebuza, ela tem 
sido portadora da mensagem de to-
dos os moçambicanos no estrangei-
ro, onde granjeia simpatia através de 
brilhantes actuações com temáticas 
educativas e de carácter social.
A CNCD é um grupo cultural funda-
do em 1979 com esse nome, readap-
tado em 1983. Os objectivos da sua 
criação é investigar, preservar e difun-
dir as manifestações artísticas e cul-
turais de todo o país, especialmente a 
dança, o canto, poesia e contos. A.S

Elenco do Mutumbela Gogo

Alfredo Caliano da Sil-

va deixou-nos a semana 

passada. Atleta ecléctico 

e exímio bailarino, nasceu 

no dia 26 de Maio de 1941, tendo 

passado toda a sua vida no bairro da 

Mafalala, em Maputo. 

Fêdo-Tsuncunhana, como era ca-

rinhosamente tratado, praticou 

ginástica, basquetebol, atletismo, 

futebol e apreciava a marrabenta, 

a sua dança preferida. Talvez tenha 

sido o mais ecléctico desportista 

moçambicano que possuía pendor 

para a dança, valorizando os ritmos 

da música moçambicana. Na sua 

infância, frequentou o Liceu Antó-

nio Enes tendo, posteriormente, já 

adulto, trabalhado na Electricidade 

de Moçambique.

Ao longo da sua vida dedicou-se 

ao futebol e ao salto à corda, áreas 

em que conheceu Cândido Coe-

lho, outro desportista lendário. Na 

década de 1970, Fêdo começou a 

dançar a marrabenta na Associação 

Africana. Encontravam-se agluti-

nados naquela agremiação o Grupo 

Folclórico da Associação Africana 

e a Escola de Samba da Mafalala.

Como ginasta, a sua actividade de 

coração, o atleta foi um dos melho-

res na execução de difíceis números 

como o “Cristo” da ginástica apli-

cada. De sublinhar que além des-

te ramo, Fêdo distinguiu-se como 

exímio executante das danças mo-

çambicanas como o Xigubo, N’fena 

e Marrabenta na Associação Afri-

cana, localizada no bairro do Alto-

-Maé, na companhia da sua amada 

de sempre, Elarne Tajú, depois sua 

esposa. Ele praticou a maior par-

te dos estilos de dança do sul de 

Moçambique, integrado no célebre 

conjunto João Domingos. 

Fêdo foi recordista na modalidade 

do atletismo, na especialidade de 

salto, na época em que se usavam 

varas de alumínio. Ele chegou a 

confrontar-se com o destacado 

atleta do Sporting de Lourenço 

Marques, Florival Silva. Como fu-

tebolista do Clube Munhuanense 

Azar, foi um dos melhores pontas-

-de-lança, tendo conquistado o ga-

lardão de melhor marcador da Taça 

Chiclets, em 1960.

Alfredo Caliano da Silva foi igual-

mente contemporâneo de persona-

lidades como os exímios ginastas 

Arlindo Correia, Adriano Piuza, 

José Craveirinha (filho), Chiqui-

nho, Saíde, João Ribeiro Couto, 

Águeda Caliano e Yolanda Tajú. 

Nesta modalidade, sob a batuta 

do já falecido Nuno Abranches de 

Sousa, Fêdo tornou-se notável no 

salto mortal, cavalo de acção, barra 

fixa e argolas.

*Texto editado de um original 

escrito para @Verdade

Antes de mais vai uma 

grande ovação ao grupo 

Soico, pelos programas 

recreativos transmitidos 

na STV, nomeadamente Fest Coros, 

Basquete Show, Show de Talentos 

e Desafio Total. É impossível ficar-

-se  insensível a este movimento que 

leva na sua arca um imenso mar de 

jovens, que terão como finalidade a 

celebração da Cultura em si. E sem 

que tenhamos feito um inquérito 

criterioso, não temos a menor dúvi-

da de que na hora em que vão para 

o ar aqueles programas, a audiência 

dos telespectadores sobe no gráfico. 

Sente-se, nas conversas de ocasião 

desenvolvidas em vários lugares, que 

o interesse das pessoas é inusitado. 

Fala-se destas edições nos merca-

dos, nas barracas, nos chapas e nas 

instituições públicas e privadas, e 

isso para nós demonstra a força que 

elas transportam, e a capacidade que 

detêm para influenciar os moçam-

bicanos e não só, e as suas vidas. E 

isso significa que todo esse trabalho 

está a ser feito a um nível da maior 

responsabilidade.

Estes programas já não pertencem 

apenas a Soico. Extravasaram para 

ser parte integrante da vida de to-

dos, em particular dos jovens que 

ainda oscilam entre o bem e o mal. 

Por exemplo, no Fest Coros, desco-

brimos que a educação moral, ure-

gentemente necessária para a nossa 

juventude, pode ser dada através do 

canto coral. É, com certeza, um mo-

mento importante para dar valor a 

uma das grandes dádivas de Deus, 

que é cantar. Mais do que isso, temos 

um júri competente, preocupado em 

afinar aqueles que sabem e ensinar 

os que ainda não estão preparados. 

E no fim das contas o que fica sub-

jacente é que os participantes desco-

brem que há muita coisa no cântico 

que é preciso aprender e saber.

Cantar é dar glória ao próprio Jeho-

vá. E todos nós sabemos que mui-

tas vozes espalhadas pelo mundo 

fora perfumando o espírito e a alma 

saíram de grupos corais, particular-

mente das igrejas. Quer dizer, o que 

a Soico está a fazer ao promover o 

Fest Coros é simplesmente o cum-

primento de uma missão. É criar 

um espaço onde os talentos possam 

ser exaltados. Num país que precisa 

mais de canções do que balas.

Aliás, será por ter percebido a gran-

deza desta atitude da Soico, que o 

Ministério da Cultura decidiu, e 

bem,  juntar-se a este projecto ele-

vado, dando o seu apoio. Isso signi-

fica que a instituição governamental 

rendeu-se àquilo que beneficia a to-

dos, e por via disso, engrandeceu-se 

também. Aliás, nos últimos tempos, 

este ministério tem-nos surpreen-

dido com agrado devido às suas in-

tervenções em vários sectores, tendo 

em vista dar dignidade aos artistas, 

que são o motivo principal da exis-

tência daquela instituição. Portanto, 

a ovação que vai para a Soico esten-

de-se igualmente para o Ministério 

da Cultura.

Na verdade, o que os promotores 

dos eventos transmitidos pela STV 

estão fazendo é desempenhar o seu 

papel. Eles vão à frente e têm que 

estar de parabéns por isso. Este é um 

exemplo a seguir, cada um fazendo a 

sua parte. Porque em primeiro lugar 

estão as ideias e o trabalho, o resto 

virá por si, como agora que o Minis-

tério da Cultura desceu para onde 

as coisas são feitas e disse, “estamos 

juntos”. 

Falámos do Fest Coros e do apoio 

que o Ministério dá a este progra-

ma, mas a Soico não pára por aqui. 

O “Desafio Total”, depois da apre-

sentação de estreia no ano passado, 

que nos colheu com vozes elegíveis, 

eis que agora vem com a segunda 

edição.

Há uma grande expectativa depois 

do que nos foi oferecido em 2013, 

onde para além dos cantores, tinha-

mos um júri  profundamente envol-

vido  e verdadeiramente isento, e que 

dava o seu espectáculo paralelo, para 

gáudio dos telespectadores. E tudo 

indica que este ano – por aquilo que 

já nos foi mostrado nos ensaios – os 

“juízes”, agora reforçados com mais 

um(a), voltarão a dar o seu Show, 

que esperamos seja correspondido 

pelos concorrentes, alguns dos quais 

têm o talento exigido.

Parabéns Soico pelo Basquet Show, 

que nos tem proporcionado aquelas 

assistências inolvidáveis e a actuação 

de músicos que se unem ao desporto 

para fazer a festa. Parabéns Ministé-

rio da Cultura, que se junta a estes 

empreendedores incansáveis.

Foi-se o Caliano  

O eterno dançador da marrabenta*

O alcance do apoio ministerial ao Fest Coros
Por Alexandre Chaúque

Elarne Taju e Alfredo Caliano
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Fernando Manuel (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

O 
nome e o perfil físico não mudaram. Continua a chamar-se Sa-

lomão António, de estatura a puxar o baixo e franzino.

De tal modo que quando o vemos, hoje passados esses anos to-

dos, continuamos a lembrarmo-nos dele quando calcorreava as 

redacções e os gabinetes do poder, à procura de algo que o aju-

dasse a conferir um sentido positivo à sua vida e a dos outros.

De lá para cá, muita água passou por debaixo da ponte.

Mas o Salomão António hoje continua ligado aos jornais estando na lider-

ança do sindicato da área jornalística nas edições da Sociedade de Notícias 

(jornal Notícias, Desafio e Domingo), exercendo também funções como 

repórter, embora na prateleira.

O seu discurso e visual é que mudaram muito como se pode ver, no triângulo 

em que ele está com o general Jorge Khalau, Comandante Geral da polícia, 

e Verônica Macamo, presidente da Assembleia da República, e sua esposa.

Tempo de relaxe e boa disposição.

Falando de generais, temos aqui dois de uma sentada e o ministro da Defesa. 

Temos, portanto, o general António Hama Thai, o general Graça Chongo, 

agora Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas de Defesa de 

Moçambique e Agostinho Mondlane, ministro da Defesa.

O país real é isso mesmo, dividido entre o Centro de Conferências Joaquim 

Chissano, os jovens nas matas de Sofala (Muxúnguè e Gorongosa) e os gen-

erais nas capitais em eternos apertos de mão e palmadinhas nas costas.

Como dizia o outro: “cada caranguejo no seu buraco”.

Entretanto, os que teceram as malhas da paz pela parte italiana em Roma 

estão vivos, bem frescos de tal forma que, entre os vários homenageados, con-

decorados e citados pela passagem dos 39 anos da independência nacional, 

estão os italianos Mario Raffaelli e Aldo Ajello que na circunstância se vêem a 

confabular com um outsider de nome Mário Machungo, presidente do Con-

selho de Administração do Millennium BIM.

A falar é que a gente se comunga.

E de novo temos Aldo Ajello em série com a Luísa Diogo, que foi ministra 

das Finanças, foi primeira-ministra e foi candidata a candidata a presidente 

da República pela Frelimo, onde perdeu a favor de Filipe Nyusi. Agora é 

Presidente do Conselho de Administração do Barclays Bank.          

Na natureza nada se perde, tudo se converte. 

Nalgumas das nossas vidas também é assim.

Pode-se pensar que os ídolos de futebol, de básquete ou de outras modali-

dades e os galãs de cinema e TV são os únicos seres humanos que têm a 

prerrogativa de assinar autógrafos a pedido dos fãs.

Mas não é bem assim. O Arsénio Henriques não é galante coisa nenhuma 

nem estrela de desporto, mas vê-se amiúde confrontado com gente que o vê 

nas suas reportagens da STV e lhe pedem autógrafos.

Coisa que ele nunca recusa.                                                   

Ciclos da natureza
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Diz-se.
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Foto de Fernando Lima

Ayoob Satar, que cumpria 

pena em liberdade condicio-

nal pelo seu envolvimento 

na morte do jornalista mo-

çambicano Carlos Cardoso, foi morto 

a tiros nesta quarta-feira em karachi, 

Paquistão, quando saía de uma agência 

bancária onde ia levantar o equivalente 

a USD5mil em rupias, alegadamente 

para custear despesas familiares naque-

le país.

-

tar estava no Paquistão desde 13 de Ju-

nho corrente, onde se descolocara para 

visitar os seus filhos que viviam naquele 

país há oitos meses. Segundo apurámos, 

-

tava hospedado num hotel no centro da 

cidade, foi abordado por dois indivídu-

os que seguiam numa moto. Karachi é 

uma grande e violenta cidade portuária 

de 18 milhões de habitantes.

“Eles queriam dinheiro, mas ele resistiu. 

De seguida foi atingido a tiros e morreu 

no local”, precisou uma fonte próxima 

da família, afastando de seguida a tese 

de um eventual ajuste de contas. Mas 

segundo o thenews.com.pk, um jornal 

morto a tiros por homens armados des-

conhecidos que abriram fogo contra o 

seu carro perto de um hotel em Sharea 

Faisal.

Segundo o jornal paquistanês, que cita 

fontes policiais, o falecido foi identifi-

sugere que não usava documentos mo-

çambicanos), morador em Bahadura-

bad, um dos bairros de Gulshan Town, 

Karachi, Sindh, no Paquistão. Localiza-

da na zona Central de Gulshan Town, 

o bairro foi inicialmente habitado por 

uma classe média, principalmente re-

fugiados muçulmanos de Hyderabad 

Pradesh, Índia), que migraram após a 

independência do Paquistão em 1947. 

Satar foi se hospedar num hotel e a 

morte é resultado de um “ataque direc-

cionado”.

Recorde-se que em Fevereiro passado, 

pena em liberdade condicional pelo 

seu envolvimento na morte de Carlos 

Cardoso, foi baleado na zona nobre de 

Maputo por indivíduos desconheci-

com ligações ao Caso Carlos Cardoso 

-

ne Chissano, filho do antigo chefe de 

Estado Joaquim Chissano, seguido de 

condicional em Março de 2013, doze 

anos depois ter sido condenado, num 

processo tramitado pelo seu advogado 

-

chid, autores materiais, condenados à 

pena de prisão maior no caso Carlos 

Cardoso, viram também despachado 

favoravelmente o pedido de liberdade 

Assassinatos no Paquistão 
Satar, que segundo fonte familiar estava 

autorizado pelo Tribunal a se deslocar 

ao estrangeiro, tinha viagem de regresso 

prevista para próxima segunda-feira, 7 

-

assassinato do jornalista Cardoso Car-

cérebros da fraude contra o BCM, em 

1996, na altura avaliada em 144 biliões 

-

tar foi absolvido em Tribunal no caso 

BCM por alegada falta de provas.

-

nos de origem asiática são assassinados 

a tiros naquele país. Um moçambicano 

de origem paquistanesa, conhecido por 

Baboo, sócio de Mohammad Jawed 

J&B Recording, teve morte violenta na 

sua terra natal, em Karachi. 

(F.C.)

Ayoob Satar assassinado 
a tiros no Paquistão

pé do jornal, no 1512, que os mais curiosos poderão ficar a 

saber quem são fisicamente os accionistas da mais badalada 

presidente da mesa, que é quem assina a convocatória, preferiu 

não se dar a conhecer, pelo que o matutino do banco emissor 

publicou o documento de forma apócrifa.

-

bém tira. Parece que é o que sucedeu ao inditoso boss da com-

panhia de bandeira, pois ao acreditar que não há duas sem três, 

depois da segunda partida que lhe pregou o partidão, resolveu 

remeter o cartão vermelinho à procedência. E como uma des-

graça não vem só, pouco depois recebeu uma cartinha a dizer 

que tinha de abandonar a casa do tempo das mordomias do 

banco.

tudo o todos com o discurso notavelmente conciliatório em 

havia começado durante as visitas a Tete e Manica, quando 

nos bastidores se discutia o “documento final” para pôr fim às 

não são de Tambara) voam mesmo e acaba o tirocínio entre 

afecta ao regime, também conhecido por G-40, tem moderado 

-

mento comtempla uma cláusula sobre a abtenção no recurso à 

-

sobretudo em torno dos colunáveis, apesar de até dia 21 de 

Julho, mesmo os que já meteram os papéis poderem proceder a 

contra aqueles que finalmente resolveram dar a cara ao lado do 

puto Daviz.

-

mente dada a apetites políticos parece estar a preparar-se uma 

ensaiar uma dança de cadeiras para continuar tudo na mesma.

-

quem se sinta encorajado a alimentar com mais documentos o 

chorudo negócio das isenções, sob o manto diáfano do batuque 

e da maçaroca. Freli como anima …

-

cia aos assuntos do espírito e às suas demonstrações formais 

dar razão aos franceses e acham mesmo que as mulheres – tão 

iguais quanto os homens – não devem andar de rosto coberto 

Em voz baixa 
-

-

lhuscos australianos, qualquer coisa como 200 milhões de dó-

… 

-Polícia paquistanesa fala de um “ataque direccionado”
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Com o objectivo de firmar-

-se e afirmar-se de forma 

crescente no mercado na-

cional, procurando sempre 

fidelizar os seus parceiros e clientes, 

como uma seguradora de prefe-

rência e de referência, a Diamond 

Companhia de Seguros, SA apre-

sentou-se ao público, na passada 

quinta-feira, 26 de Junho do ano 

em curso em Maputo.

Trata-se de uma seguradora de ori-

gem zimbabueana, com filiações 

em ouros países, que pretende ofe-

recer soluções de seguro de curto 

prazo com a visão de tornar-se uma 

referência no mercado através de 

serviços eficientes e dinâmicos, de 

maior qualidade e serventia.

Na ocasião, o Presidente do Con-

selho de Administração (PCA) da 

Diamond Companhia de Seguros, 

SA, José Viegas, referiu que a en-

tidade que acabara de oficialmente 

se apresentar ao mercado de segu-

ros nacional, pretende estabelecer-

-se, oferecendo produtos tradicio-

nais de seguro, colocando ao dispor 

do cliente soluções alternativas de 

risco e de seguros, primando pela 

inovação.

Viegas acrescentou ainda que a 

aposta na marca enfatizada pelo seu 

próprio nome deve trazer impactos 

significativos e, através da sua equi-

pa jovem e dinâmica, proporcionar 

aos seus clientes produtos e servi-

ços novos e de maior abrangência, 

como é o caso do seguro agrícola 

existente nesta que protege desde 

os equipamentos, plantação e cria-

ção.

Na sua intervenção, a Presidente do 

Instituto de Supervisão de Seguros 

de Moçambique, Maria Otília San-

tos, enfatizou que o firmamento de 

mais uma companhia de seguros 

representa o culminar de um pro-

cesso conduzido pelos investidores, 

com vista à materialização da sua 

aposta firme no mercado de seguro 

moçambicano. 

Santos acrescentou ainda que a 

inclusivo”, terminou Santos. 

Refira-se que com a chegada ao 

mercado corrector de seguros a 

Diamond Companhia de Seguros, 

SA junta-se às 14 seguradoras que, 

presentemente, desenvolvem as 

suas actividades no país.

Por Nélia Jamaldine e Zaqueu 
Massala

A 
Janela Única Elec-

trónica ( JUE) per-

mitiu a arrecadação 

de cerca de 51.600 

milhões de meticais, o corres-

pondente a aproximadamen-

te USD1.720 milhões, de 

receita aduaneira, desde a sua 

implementação, no País, em 

Setembro de 2011, até Junho 

do corrente ano.

Para além da colecta da recei-

ta para os cofres do Estado, 

através do sistema electróni-

co de desembaraço célere de 

mercadorias, ainda dentro 

desse mesmo período atin-

Diamond em Moçambique

Diamond deve oferecer produ-

tos inovadores e de qualidade, que 

atendam às necessidades de todas 

as camadas da população, atento 

ao desafio da inclusão financeira, só 

assim será possível contribuir para 

o aumento tendencial da carteira 

global de seguros que, nos últimos 

cinco anos, vem registando um 

crescimento médio anual de 26%.

 “Estamos convictos de que a Dia-

mond Companhia de Seguros, SA 

exerça a sua actividade, contribuin-

do para o alcance dos objectivos da 

Estratégia do Desenvolvimento do 

Sector Financeiro 2013-2022, no-

meadamente manter a estabilida-

de do sector financeiro, aumentar 

o acesso ao crédito e aos serviços 

financeiros e apoio ao crescimento 

giu-se a fasquia de 500 mil decla-

rações submetidas, conforme foi 

dado a conhecer, terça-feira última, 

em Maputo, pelo director geral 

das Alfândegas de Moçambique, 

Guilherme Mambo, no decurso da 

Conferência Anual sobre Facili-

dade de Fazer Negócios na África 

Oriental e Austral.

Organizado pelo Ministério da In-

dústria e Comércio, entre os dias 30 

de Junho e 2 de Julho, o evento ti-

nha por objectivo debater questões 

ligadas à melhoria do ambiente de 

negócios entre os países  da região, 

facilitar a partilha de conhecimen-

tos e experiências sobre as reformas 

no clima de investimentos na Áfri-

ca Oriental e Austral.

Guilherme Mambo explicou que a 

JUE conta com uma equipa de 142 

funcionários ligados ao projecto em 

todo o País, para assegurar que o 

sistema electrónico esteja sempre 

disponível, nos 65 postos, nome-

adamente Alfândegas, terminais, 

fronteiras, entre outros.

Sobre os ganhos alcançados com a 

operacionalização da JUE, o direc-

tor geral das Alfândegas mencio-

nou a redução substancial do tempo 

para o processamento de uma de-

claração aduaneira: “Nas condições 

anteriores, a JUE chegava a levar 

entre dois e três dias, uma vez que 

envolvia muitos funcionários, mas 

hoje em dia é feito online e dura 

apenas alguns segundos”, frisou 

Guilherme Mambo, dirigindo-se a 

cerca de 150 delegados oriundos de 

vários países africanos. 

Relativamente à comunidade de 

utilizadores, a rede da JUE está 

actualmente conectada à Autori-

dade Tributária de Moçambique, 

Alfândegas, Autoridade Portuá-

ria, bancos comerciais, Banco de 

Moçambique, terminais de carga, 

inspecção não intrusiva, agentes 

de navegação, despachantes adu-

aneiros, faltando ainda por ligar o 

Ministério de Saúde, Ministé-

rio de Agricultura, Centro de 

Promoção de Investimentos, 

Gazeda, INATTER-Institu-

to Nacional dos Transportes 

Terrestres e as gasolineiras.

Importa ainda referir que a 

JUE representa um compro-

misso para com o desenvol-

vimento económico do País, 

cujo mérito reside na sua 

credibilidade e no facto de o 

sistema servir a todos, nome-

adamente o Estado, agentes 

económicos, incluindo a pró-

pria região.

JUE encaixa 51.600 milhões de meticais



Savana 27-06-2014EVENTOS

Redacção
Edson Bernardo
Maquetização

Auscêncio Machavane
Comercial

Benvinda Tamele
Telefone

(+258) 823051790

Savana Eventos

2

A 
mineradora Vale seleccionou re-

centemente cerca de 70 jovens para 

iniciar uma formação técnico-pro-

fissional, como resultado de uma 

ampla campanha iniciada no passado mês de 

Fevereiro, nos cinco bairros da Vila de Moa-

tize. Com duração aproximada de 15 meses, 

e com possibilidade de ingresso no quadro de 

pessoal da mineradora, está acção, desenvol-

vida em parceria com o Município da Vila de 

Moatize e do Governo da Província de Tete, 

visa contribuir para a formação técnico-pro-

fissional de jovens assim como na redução do 

desemprego na Província de Tete. 

Das 320 candidaturas, foram seleccionadas 

70, e, destas, 50 serão afectas às operações de 

equipamento de mina e 20 terão como des-

tino a ferrovia.

Para os restantes candidatos, ainda existe 

uma esperança, pois passam a constar de 

uma base de dados a ser domiciliada no 

Centro de Emprego de Moatize, estabele-

cimento recentemente inaugurado por Sua 

Excelência Paulo Auade, Governador da 

Província de Tete.

Falando durante a aula inaugural que teve 

lugar esta quarta-feira, Altiberto Brandão, 

Director de Operações da Vale, referiu que 

caberá aos formandos “tirar o máximo par-

tido desta oportunidade de formação” e com 

o seu desempenho “ajudar a indústria do 

carvão a ser mais competitiva no mercado 

internacional”, sublinhou.

Olga da Conceição Nassone, Directora Pro-

vincial do Trabalho, elogiou a actuação de 

empresas como a Vale e suas empresas par-

ceiras por estarem a colaborar com o Go-

verno na implementação das políticas para 

a promoção do emprego em Moçambique.

Para a Vale, esta formação técnico-profis-

sional reflecte a sua preocupação com as 

comunidades das regiões onde opera através 

de processos de selecção e recrutamento que 

privilegiam em primeiro lugar a mão-de-

-obra local.

A 
governadora da cidade de Maputo, 

Lucília Hama, pede aos empresários 

locais para instalarem um banco na 

ilha de Inhaca e na Katembe. Hama 

fez este pronunciamento na última terça-

-feira, em Maputo, durante uma cerimónia 

de inauguração de uma Agência bancária do 

Banco Comercial e de Investimento, BCI.

“Durante a minha visita ao distrito da Ka-

tembe e na ilha de Inhaca, a população da-

quela zona manifestou a vontade de ter um 

banco para depositar o seu dinheiro, por isso 

gostaria de transmitir essa mensagem em 

nome daquela população para os empresá-

rios locais, no sentido de instalar um banco 

naqueles distritos”, disse a governadora de 

Maputo.

Acrescentou: “vezes sem conta, para deposi-

tar o seu dinheiro, a população daquelas zo-

nas é obrigada a deslocar-se a Maputo, com 

os riscos de ser assaltada durante a travessia. 

A instalação de uma agência bancária pode-

A 
Toyota de Moçambique, empresa 

subsidiária do Grupo Entreposto 

(GE), reafirmou recentemente o seu 

posicionamento face às actividades 

de patrulha e protecção da Reserva Mari-

nha Parcial da Ponta de Ouro (RMPPO). 

Esta parceria teve o seu início no ano passa-

do, quando foi assinado um memorando de 

entendimento entre a Toyota e as entidades 

gestoras da RMPPO, em que a primeira as-

sumiu os custos de manutenção de duas via-

turas da marca que leva o nome da entidade 

envolvente.

Entretanto, a Toyota deu continuidade a esta 

iniciativa por entender que em certa medi-

da é importante garantir a continuidade de 

programas de fiscalização e monitorização 

ao longo da costa, apoiando as comunidades 

locais e isoladas, permitindo também a opti-

mização de programas comunitários ligados à 

Acima de USD8 milhões, correspon-

dentes a mais de 20 milhões de Coroas 

Norueguesas, é o valor injetado pela No-

ruega ao Instituto Nacional de Petróleos 

(INP). Estes dados foram avançados na 

manhã da passada quinta-feira, 26 de Ju-

nho, em Maputo, durante a assinatura de 

um memorando de entendimento entre 

os vice-ministros dos Negócios Estran-

geiros de Moçambique e Noruega, Hen-

rique Alberto Banze e Hans Brattskar 

respectivamente. 

Entretanto, esta cooperação já existe 

entre as duas partes desde 1980 e recen-

temente estabeleceu uma relação com o 

IMP inserido no programa Norueguês 

de “Petróleo para o Desenvolvimento”, 

que visa essencialmente assegurar uma 

gestão correcta dos recursos petrolíferos, 

meio ambiente, receitas, boa governação, 

transparência, garantia de equidade e 

combate à corrupção. 

Contudo, durante o percurso deste pro-

jecto, várias iniciativas por parte da No-

ruega já foram e estão a ser implementa-

das, entre eles, o regulamento, monitoria, 

fiscalização e supervisão dos operadores 

nessa área, planos de contingência, audi-

toria fiscal, bem como a assistência dada 

às autoridades moçambicanas na admi-

nistração fiscal com realce para os impos-

tos sobre receitas de petróleo.

A descoberta de grandes quantidades de 

gás em 2010 na bacia do Rovuma trouxe 

particular relevância à indústria extracti-

va no país, de tal modo que Peritos No-

ruegueses têm aconselhado Moçambique 

na elaboração da Lei de Petróleos. 

Todavia, é de salientar a mais-valia da co-

operação entre os dois países, sendo que 

se observa um incremento considerável, 

a partir do potencial das descobertas, 

estimado em largos milhares de dólares, 

acrescentando valor para a economia do 

país, assim como também desperta gran-

de interesse por parte da comunidade 

internacional, possibilitando que Mo-

çambique se torne no terceiro maior ex-

portador de gás natural liquefeito (LNG) 

do mundo. 

Refira-se que o programa Norueguês de 

“Petróleo Para o Desenvolvimento” foi 

estabelecido em 2005 e um total de 18 

países beneficiaram-se deste programa 

em 2013, dos quais oito são considerados 

parceiros principais, incluindo Moçam-

bique.

ria minimizar o sofrimento daqueles muníci-

pes”, disse Lucília Hama.

   Enquanto isso, Paulo Sousa, Administrador 

do BCI, precisou que a nova Agência bancá-

ria exclusiva surge para responder aos anseios 

da comunidade local, com destaque para o 

bairro de Alto Maé.

”Nos vimos que havia necessidade de expan-

dir os nossos serviços, porque nos últimos 

anos o BCI tem vindo a receber várias soli-

citações de clientes que procuram os nossos 

serviços. O BCI é um banco que foi criado 

para ajudar o desenvolvimento da comuni-

dade local”, sublinhou o Administrador do 

BCI, Paulo Sousa.

Acrescentou: “a inauguração desta Agência 

representa para nós um passo muito impor-

tante para a população do bairro de Alto 

Maé. Neste momento, o BCI já conta com 

algumas agências bancárias nalguns distritos 

das capitais provinciais de Nampula, Manica 

e Cabo Delegado.

educação e criação de postos de trabalho.

O Director de Marketing do GE, Henrique 
Bettencourt, afirmou que actividades desta 
natureza trazem mais-valia à instituição, na 
medida em que os recursos costeiros consti-
tuem parte da riqueza do país e que contri-
buem de forma substancial para o desenvol-
vimento económico do país, e a Toyota quer 
ser referência neste processo através dos seus 
serviços.
Bettencourt acrescentou ainda que o reafir-
mamento desta parceria vai trazer mais valor 
às empreitadas de patrulha ao longo da costa 
e englobando a reserva de forma ainda mais 
operacional, o que permitira agir de imediato 
no caso de qualquer infracção, como também 
na protecção de espécies em risco de esticão.
Refira-se que desde a assinatura do referido 
memorando até agora mais de 100 patrulhas 

já foram efectuadas nos cerca de 13200 km 

percorridos.

Toyota na protecção costeira
Por Nélia Jamaldine

Vale selecciona 70 jovens

Lucília Hama quer banco 
na Katembe e Inhaca
Por: Zaqueu Massala

com Noruega
Por Nélia Jamaldine
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A 
GOtv vai expandir os seus servi-

ços com a abertura de mais um 

canal nacional, Televisão Inde-

pendente de Moçambique, TIM. 

A informação foi avançada por Leonilde 

Melembe, executiva de comunicação da 

GOtv, durante uma conferência realizada 

na tarde de terça-feira em Maputo. 

De acordo com Leonilde Melembe, para 

além da TVM, STV e Miramar, a GOtv 

conta já a partir do dia um de Junho com 

mais um canal nacional, TIM, Televisão 

Independente de Moçambique.

Trata-se de um canal que vai reforçar os 

outros canais nacionais já existentes na 

praça com uma qualidade de imagem e 

Este ano o Mozambique Fashion Week completa 10 anos da sua existência e, 

para tal, o rito de iniciação já anunciou que, de 4 a 14 de Dezembro, a maior 

festa de moda moçambicana vai tomar conta do entretenimento moçambica-

no. Sendo este um marco que merece ser celebrado, o Vodacom Mozambique 

Fashion Week 2014 promete estar a altura dos 10 anos e vai dar o melhor de si para 

tal.

Foram 10 anos de afirmação, evolução da moda e da cultura moçambicana acompa-

nhadas de animação, festa e alegria que mudaram Moçambique.

De um simples traçar de linha até ao cortar de uma capulana, do corpo que a exibe à 

luz que ilumina a passarela, do caminhar às palmas de quem assiste, durante dez anos 

trouxemos e promovemos cultura, abraçamos um país e levamo-lo de uma forma 

criativa e colorida ao mundo. 

Transpusemos fronteiras e entramos no mundo do glamour, dos flashs, das notícias, 

alinhavando nesse mundo os pontos cardeais de um povo criativo.

Vasco Rocha, Director Geral da DDB Moçambique afirma: “este ano comemoramos 

10 anos. Dez anos de desafios, de esperança, de desejo que a cultura moçambicana 

através de uma plataforma diferente pudesse chegar ao mundo de uma forma colo-

rida e que juntasse gerações no seu percurso. Desde o simples pensar até ao vestir 

de um modelo, que o traço, a cor, a forma fossem perfeitamente indicadores de uma 

vontade de estar e de querer ser”.

O 
mundo tem vivido actual-

mente a revolução da comu-

nicação em todas as verten-

tes e, face a esta mudança, 

vários são os segmentos criados pela 

diversidade tecnológica e profissional 

que em certa medida contribuem no 

processo de dinamização das tecno-

logias de informação e comunicação 

(TIC).

Face a este cenário, a empresa de 

publicidade Ogilvy foi pela terceira 

vez condecorada como sendo a me-

lhor “Network do Ano”, durante o 

prestigiado Festival Internacional de 

Publicidade “Cannes Lions”, que se 

realizou na Franca de 15 a 21 de Ju-

nho, do ano em curso.

O Festival Cannes Lions nasceu em 

1954 e foi inspirado no Festival In-

ternacional de Cinema que acontece 

anualmente em Cannes, na Franca, 

desde o final da década de 1940. É 

uma iniciativa de dimensão global 

que analisa e distingue os melhores 

trabalhos publicitários, agências de 

comunicação em diversas categorias 

através de um corpo de jurados de-

A 
firma de consultoria financeira Ea-

glestone anunciou recentemente que 

passará a assessorar o projecto da 

Central Termoeléctrica de Ressano 

Garcia, com um total de USD 200 Milhões. 

Este projecto desenvolvido pela empresa 

moçambicana Gigawatt prevê a construção 

de uma central termoeléctrica a gás de 100 

megawatt (MW) perto de Ressano Garcia, 

que será a segunda maior privada de Moçam-

bique alimentada a gás natural. 

Prestes a dar o seu ponto de partida nas pró-

ximas semanas, espera-se que até o quarto 

trimestre de 2015 já esteja em pleno funcio-

namento. 

Esta central constitui até à data uma das 

maiores operações de project finance no sec-

tor de geração eléctrica a gás em Moçambi-

que e representa ainda um marco importante 

no que concerne à geração independente de 

energia no país.  Para a Eaglestone, a energia 

é um dos factores fundamentais para o au-

mento da competitividade e desenvolvimen-

to económico e social dos países. Em Mo-

çambique apresenta um enorme potencial 

energético que precisa de ser desenvolvido. A 

Eaglestone considera ainda que este projecto 

tem mais significado e importância no con-

texto de Moçambique pela alta percentagem 

(50%) da propriedade do projecto pertencer a 

accionistas moçambicanos. Está nova central 

está direccionada para Moçambique e África 

do Sul, sendo considerada pelas autoridades 

locais como um marco para o desenvolvi-

mento do País. 

Toda a operação de assessoria financeira e 

levantamento do capital esteve entregue à 

Eaglestone.  O Standard Bank actuou como 

Mandated Lead Arranger e Underwriter do 

financiamento do projecto e assegura a gestão 

bancária dos fluxos financeiros do mesmo.

Para Pedro Pereira Coutinho, Partner da 

Eaglestone em Maputo: “este projecto tem 

um significado muito importante, na medida 

em que contribui, por um lado, para o de-

senvolvimento sócio-económico do país e é 

um marco importante para os promotores do 

projecto e para a Eaglestone”. Acreditamos 

que a próxima década será de grande prospe-

ridade para Moçambique. Queremos contri-

buir, enquanto plataforma de apoio, na asses-

soria financeira e apoio ao financiamento dos 

projectos estruturais para o país e apoio ao 

financiamento dos projectos estruturais para 

o país, promovendo o crescimento económi-

co sustentável.” 

De acordo com Coenraad Krige, Managing 

Director da Eaglestone África do Sul: “O 

Financial Close deste projecto constitui um 

feito importante para Eaglestone e estamos 

muito orgulhosos de ter contribuído para o 

desenvolvimento de um empreendimento 

tão relevante em Moçambique. O sucesso al-

cançado na estruturação desta central a gás 

deve ser um catalisador para o tão necessário 

desenvolvimento e expansão do sector de ge-

ração de energia em Moçambique e na região 

da África Austral”. 

USD 200milhões para 
central de Ressano

vidamente especializado no assunto. 

Actualmente este constitui o maior 

ponto de encontro de profissionais 

de comunicação, designers digitais, 

inovadores e comerciantes, possibi-

litando um intercâmbio profissional 

entre os agentes de publicidades e 

comunicação de todo o mundo.

Segundo a Directora Geral da Ogil-

vy Moçambique, Fernanda Barrento, 

a referida premiação é sinal inequí-

voco de reconhecimento do profis-

sionalismo, inovação e criatividade 

levadas a cabo pelos actores de publi-

cidade institucionais que a cada dia 

se aprimoram e desenvolvem projec-

tos que busquem respostas positivas 

por parte dos seus clientes e público 

alvo do produto publicitado.

Barrento acrescentou ainda que a re-

ferida distinção serve de inspiração 

para trabalhar as marcas dos seus 

clientes, seja em que parte do mun-

do for, na medida em que por sermos 

uma multinacional, funcionamos 

como uma grande família que há 

tantas gerações vive para a inovação 

e grandes ideias. 

Ogilvy “Melhor Network 
do Ano” 
Por Nélia Jamaldine

GOtv expande serviços
Por: Zaqueu Massala

som digital. Segundo Melembe, o objec-

tivo do novo canal nacional é abrir mais 

espaços para os clientes interessados nos 

serviços de GOtv¬.

“Nós vimos que havia necessidade de ex-

pandir os nossos serviços para os clientes 

interessados. Foi com base nessa ideia que 

decidimos expandir a nossa cobertura, 

abrindo mais um canal nacional. Aliás, à 

medida que o tempo vai passando, vamos 

expandindo a nossa rede de cobertura em 

todas as capitais provinciais”.

Por seu turno, Abílio Mondlane, represen-

tante da TIM, disse que com a plataforma 

da GOtv vai facilitar uma maior interacção 

entre as duas instituições, no que concerne 

a divulgação de vários serviços. 

De referir que para além de Maputo, a Te-

levisão Independente de Moçambique já 

transmite o seu canal na cidade da Beira, 

Quelimane, Nampula, Pemba, Tete e Son-

go, e com a chegada da GOtv vai aumentar 

o seu raio de cobertura.
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