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Nos primórdios da democra-

cia moçambicana, nos anos 

90, a novel elite empre-

sarial e o Partido Frelimo 

estavam casados num regime de 

partilha geral de bens. As empresas 

financiavam o partido, controlando 

os negócios do Estado, e este re-

tribuía com contratos chorudos na 

área do procurement. Como a de-

mocracia é cara e o nosso Estado 

pobre, os fundos públicos atribuí-

dos aos partidos para as suas cam-

panhas nunca foram suficientes. As 

quotas de militantes (mesmos as 

que a Frelimo recebe dos seus ale-

gados quatro milhões de membros) 

não chegam para sustentar uma 

empreitada eleitoral e, por isso, os 

partidos vão buscar mais fundos ao 

sector privado. E como há um vazio 

legal quando falamos em doações 

privadas para campanhas eleitorais, 

quando elas começam há uma ma-

ratona de empresários predispostos 

a dar dinheiro à Frelimo. E os ou-

tros partidos vêem os bois a passar.

Dos jantares algo pacatos 
de Chissano e Guebuza...
No regime de Joaquim Chissano, 

a Frelimo organizava jantares com 

leilões de bugigangas e objectos 

de merchandising partidário. Em-

presários militantes, reputados de 

honestos, perfilavam para se mos-

trarem ao candidato. E pagavam a 

preço de ouro coisinhas que depois 

eram devolvidas à fonte. Em troca 

recebiam negócios, incluindo isen-

ções fiscais e outras preferências 

que distorciam o mercado. Outros 

buscavam impunidade porque na-

vegam no submundo da corrupção 

e de negócios pouco claros. E como 

a administração da Justiça é con-

trolada pelo Partido...

Na campanha eleitoral para as elei-

ções mais controversas da nossa de-

mocracia, em 1999, o Grupo Gula-

mo, de Nampula (que se aventurou 

depois no transporte aéreo com a 

sua AIR Corridor, que não resis-

tiu às suas práticas de dumping), 

destacou-se com avultadas contri-

buições. Hoje, continua a receber 

mercadoria que o Partido Frelimo 

importa sem pagar impostos, a co-

berto da Lei dos Partidos Políticos. 

Nini Satar, que depois foi conde-

nado por envolvimento no assassi-

nato do jornalista Carlos Cardoso, 

também participava dos jantares de 

fundraising do partido. Uma vez 

ele pagou 350 milhões de Meticais 

(da antiga família, com o dólar a 

12.000 Meticais, ou seja, quase 30 

mil USD) por um quadro assinado 

de Joaquim Chissano. Ele também 

era um militante do partido.

Antes dos recentes avanços em 

matéria de transparência (indica-

dos por uma cada vez maior con-

denação pública da corrupção, por 

um quadro legal de ética e anticor-

rupção mais abrangente mas ainda 

incipiente, e uma percepção cres-

cente da necessidade de separação 

de águas entre política e negócios), 

SAVANA rele a pr ticas pro scuas do nancia ento eleitoral e  o a bi ue

Os jantares milionários de Nyusi
or arcelo osse

as jantaradas da Frelimo eram fei-

tas abertamente, à luz do dia. Tudo 

parecia normal. Por isso, o famoso 

empresário Mahomed Bachir Su-

lemane (MBS) cometeu a proeza 

de, em 2004, numa dessas jantara-

das, comprar o cachimbo do então 

candidato da Frelimo, Armando 

Guebuza. Pagou também a preço 

de ouro. E devolveu o cachimbo ao 

dono. Guebuza não declinou. Ba-

chir voltou a se destacar em 2009. 

Pagou milhões por uma caneta e 

cachimbo de Guebuza. Ofereceu a 

caneta à mama Maria da Luz e no-

vamente o cachimbo ao seu dono. 

Um ano depois, o MBS recebeu um 

enorme golpe na sua reputação de 

empresário de sucesso. 

Ele foi apontado como um barão 

da droga pelo Departamento de 

Estado norte-americano e empre-

sas e cidadãos americanos foram 

impedidos de manter relações co-

merciais com o empresário oriundo 

de Nampula. Depois dessa menção, 

e de ter sido “ilibado” pela Procura-

doria Geral da República, num in-

quérito judicial cujos detalhes não 

foram tornados públicos, ele andou 

em maré de low profile.  Agora que 

o país está em campanha eleitoral 

e a Frelimo reeditou as jantaradas, 

que acontecem mais discretamen-

te, longe do olhar da comunicação 

social, MBS reapareceu em grande. 

Onde? Justamente numa jantarada 

da Frelimo, que conseguiu anga-

riar de uma assentada 7 milhões de 

Meticais. 

...Às jantaradas milionárias 
de Nyusi
Foi no passado dia 18 de Setem-

bro no Indy Village. Nyusi escalava 

Maputo em campanha depois de 

uma jornada em Tete. A sala do 

Indy estava abarrotada de empre-

sários-militantes, que acederam a 

uma chamada da Confederação das 

Associações Económicas (CTA) 

para um encontro de discussão das 

perspectivas do candidato relativa-

mente ao sector privado (o discurso 

de Nyusi tem sido pouco específico 

sobre as problemáticas do ambien-

te de negócio, falando transversal-

mente sobre robustecimento do 

sector privado, criação de emprego 

e alargamento da bancarização da 

economia; e, virado para o investi-

mento estrangeiro, ele tem defen-

dido, mais em privado do que em 

público, a protecção dos direitos de 

propriedade, o que significa que, se 

ganhar, não vai fazer alterações ao 

que está já concedido ou contra-

tualizado, o que anima a franja de 

investidores).  

Mas o convite para debate era afi-

nal pretexto para angariação de 

fundos. E Nyusi foi empurrado 

para práticas e situações com as 

quais, disse-nos uma fonte que se 

diz próxima do candidato, ele “não 

concorda”. Uma dessa situações é a 

presença de MBS nesse jantar. Ba-

chir investiu para ser notado. No 

jantar do Indy, com umas 400 me-

sas (10 cadeiras por mesa; havia bi-

lhetes de 3 mil, 5 mil e 10 mil Me-

ticais), abarrotado, o preço de estar 

na mesa onde Nyusi se sentou era 

de 200.000 Meticais. Bachir pagou 

isso para se sentar junto do candi-

dato. Mas também levou a família. 

Numa das mesas de 10 cadeiras, 

das mais próximas da de honra, es-

tavam os seus filhos Kayum e Vali, 

sentados ao lado do genro de Ar-

mando Guebuza, Zófimo Muaine, 

do antigo PM, Mário Machungo, e 

de Abdul Hamid, um gestor da co-

nhecida firma de consultoria BDO 

e amigo da família.

Na mesa de Nyusi, havia mais oito 

cadeiras. Uma fonte próxima da 

organização deste jantar disse ao 

SAVANA que a disputa daquelas 

cadeiras foi ferrenha e os bilhetes 

de 200.000 acabaram assim que as 

vendas começaram. 

E quem mais esteve nessa mesa? 

O solícito Presidente da CTA, 

Rogério Manuel, anfitrião do jan-

tar, mais MBS e Álvaro Massinga 

(dono da Sotux e do franchise local 

das lavandarias Ecosec, um empre-

sário que navegava como peixe nos 

círculos próximos a Joaquim Chis-

sano, mas que se apagou com a as-

censão de Guebuza). Também tive-

ram a honra comprada da mesa de 

Nyusi o empresário Adriano Weng, 

dono da SA Câmbios (Membro do 

Conselho Empresarial Nacional da 

CTA, um órgão de consulta da or-

ganização) e um empresário identi-

ficado como Martins, de naciona-

lidade portuguesa, e Silvestre Bila, 

identificado em muitos círculos 

como um “lobista” que abre tudo 

o que é porta. Presentes na mesa 

mas a título gratuito estavam igual-

mente Conceita Sortane, membro 

da Comissão Política da Frelimo, 

e Hermenegildo Infante, primeiro-

-secretário do partido na cidade.

As nossas fontes disseram que 

de debate houve pouco. E Nyusi 

foi também de parcas palavras. O 

evento foi como que uma “pas-

sarelle”. Os empresários estavam 

lá não pelo interesse no “debate”, 

disse-nos uma fonte, mas porque 

queriam se mostrar a Nyusi. E 

andavam de um lado para outro, 

voluntariosos. E quem quis, teve 

aquele que talvez foi o quid pro quo 

mais imediato: uma pose com Nyu-

si. Assim já pode começar a exibir 

à família e amigos que tem acesso 

ao candidato, que ele é um fulano 

das suas relações e quejandos. Nos 

facebooks de alguns dos empresá-

rios que se fizeram fotografar com 

Nyusi, aquelas poses quase presi-

denciais ainda não foram postadas 

mas, se Nyusi ganhar, é crível que 

elas possam ser usadas para muitos 

propósitos. “Alguns estiveram na-

quele jantar porque querem exibir 

aos seus concorrentes nos negócios 

que têm acesso ao futuro presiden-

te”, disse um militante da Frelimo, 

que pagou 5 mil Meticais por uma 

cadeira. 

Os benefícios inerentes ao finan-

ciamento das campanhas da Fre-

limo são vários. Em Moçambique, 

onde o Estado é a principal fonte 

de negócios (ou por outra: os gran-

des negócios do Estado continuam 

partidarizados) ter afinidades desta 

natureza é meio caminho andado 

para o sucesso, mas um sucesso que 

muitas vezes não radica no arrega-

çar de mangas. “Ninguém dá nada 

de borla. Há sempre algo que os 

empresários esperam quando ofe-

recem coisas. No meu caso...bom... 

eu sou um militante genuíno...faço 

por paixão ao partido”, diz Abílio 

Soeiro, que se diz entusiasta da or-

ganização de eventos e esteve por 

detrás do leilão havido no jantar 

organizado pela CTA.

Fornecimento de bens e serviços ao 

Estado e vista grossa do fisco são 

alguns benefícios de se cultivar um 

estado de graça permanente com o 

“partidão”. Por isso, se banca for-

te. Que o diga Álvaro Massinga. 

Para além de ter desembolsado os 

200.000 Meticais por um lugar 

ao sol na mesa de Nyusi, ele foi a 

estrela do leilão. Arrematou, por 2 

milhões de Meticais, uma caneta. E 

em vez de pô-la no casaco, teve o 

sublime gesto de oferecê-la a Her-

menegildo Infante, que estava ao 

lado do candidato.

No evento, houve também leilão de 

um quadro com uma foto de Nyu-

si, autografada, paga por Adriano 

Weng (1 milhão de Meticais) e 

duas garrafas de licor ornamenta-

das (o empresário Martins pagou 

por elas também 1 milhão de Me-

ticais). Weng ofereceu o quadro ao 

Comité da Frelimo de Maputo. São 

pagamentos com retorno garanti-

do, pelo menos no acesso a negó-

cios. Recentemente, com critérios 

não convincentes, a Comissão Na-

cional de Eleições (CNE) atribuiu 

parte do fornecimento de materiais 

eleitorais à Sotux. Outra beneficiá-

ria dos negócios chorudos da CNE, 

que adjudicou os seus contratos a 

preços quase que 50% acima dos 

valores de licitação, foi a gráfica 

Académica, uma firma arrojada que 

se tornou fornecedora habitual de 

material eleitoral à CNE. Como na 

“organização” de aspectos à volta 

dos jantares também se tem des-

tacado o empresário Shaffee Sidat, 

irmão mais novo de Rafik Sidat, há 

indicações, não comprovadas pelo 

SAVANA, de que os milhares de 

cartazes da Frelimo são uma oferta 

do clã. Mas fonte ligada aos Sidat 

asseverou que a empresa pode pro-

var que a Frelimo está a pagar os 

cartazes que ela imprime. 

A má uina de azer 
dinheiro
Desde o início da democracia em 

Moçambique, a Frelimo, para se 

manter no poder, tem refinado a 

sua máquina financeira e logística. 

Empresas públicas continuam a 

apoiar o partido mas agora de for-

ma mais discreta. São conhecidas as 

recentes mensagens de mobilização 

pro-Nyusi, transmitidas para ope-

radoras de telefonia móvel mCel. 

Há mais de 10 anos, o Partido 

criou uma holding, a SPI, que de-

tém participações empresariais em 

vários negócios, destacando-se a 

telefonia móvel, através da Movitel, 
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“Perdemos o foco”, o desaba-
fo de Graça Machel sumari-
za o desgosto que diz sentir 
quando analisa a trajectória 

que Moçambique tem estado a tri-
lhar desde a independência do país. 
Foi convidada pela UEM, para, na 
segunda-feira, debruçar-se sobre o 
81º aniversário natalício de Samo-
ra Machel, mas a prelecção acabou 
sendo multidisciplinar e menos 
biográfica ou mesmo sem pendor 
ensaísta sobre o pensamento po-
lítico do primeiro Presidente mo-
çambicano após a independência.

Num anfiteatro que também “ar-

rastou multidões”, Graça Machel 

considerou que as transformações 

que Moçambique conheceu nos 

últimos anos fizeram com que se 

perdesse uma metodologia que a 

Frelimo seguiu nos primeiros anos 

da independência.

“Hoje, 2014, nós perdemos uma 

coisa neste percurso. A definição de 

prioridades. Agora, as prioridades 

estão escritas, sim, mas por causa 

do respeito pelas liberdades indivi-

duais, perdemos o foco”, defendeu 

a presidente da Fundação para o 

Desenvolvimento da Comunidade 

(FDC).

Na ocasião, a activista social não 

se expandiu sobre a relação que 

estabelece entre a “definição de 

prioridades” e o “respeito pelas li-

berdades individuais”, ficando na 

audiência, ou pelo menos, em parte 

dela, a dúvida em relação ao tema 

das liberdades individuais, alvo de 

uma abordagem sempre escassa em 

sistemas de partido único, como foi 

o que o seu marido instaurou após 

a independência do país, em 1975.

Persistente na necessidade de o 

país identificar objectivos, Graça 

Machel enfatizou ser necessário 

que “as prioridades nacionais não 

se percam de vista”.

Entre os alvos prioritários da acção 

governativa, a presidente da FDC 

apontou a agricultura, defendendo 

o desenvolvimento deste sector, 

como instrumental para o combate 

à fome.

“Nenhum país vai ter orgulho de si 

próprio, enquanto não alimentar o 

seu povo. Nós estamos quase há 40 

anos (independentes), mas há mui-

tos milhões de moçambicanos que 

ainda passam fome, que vão para 

a cama sem comer. Podem criticar 

como quiserem, mas eu digo que é 

preciso revisitarmos as prioridades, 

é preciso que as pessoas tenham 

comida”, afirmou Graça Machel, 

atenta ao impacto que as suas de-

clarações provocam na sociedade 

moçambicana. 

A pátria não é só de heróis
Outro desperdício que Moçambi-

que conheceu nos últimos tempos, 

na opinião da primeira ministra 

da Educação moçambicana, é o 

sentido de pátria. “Precisamos de 

encontrar o sentido de pátria de 

todos nós. A pátria não é só de 

heróis, mas de todos. Adultos, jo-

vens e crianças. O que digo é que 

o sentido de pátria está perdido e 

precisamos recuperá-lo”, declarou.

Na mesma perspectiva, o país tem 

necessidade de resgatar as utopias, 

os ideais, a generosidade, que eram 

valores muito aclamados, após a in-

dependência do país.

“Não tenhamos vergonha de dizer 

isto. Temos que formar as nossas 

elites. O posicionamento de um 

país depende da formação de uma 

elite de camponeses e trabalhado-

res”, advogou a activista.

Na sua alocução, a activista social 

expressou também o seu pensa-

mento em relação ao papel da ju-

ventude moçambicana na actuali-

dade, exortando esta camada social 

a assumir a vanguarda do desenvol-

vimento.

“A geração 8 de Março assegurou 

o controlo do Estado, agora, cabe 

aos jovens de hoje assegurarem a 

continuidade deste país”, enfati-

zou Graça Machel, para quem, “a 

independência define-se pela capa-

cidade de controlar e dirigir o de-

senvolvimento do país. O sentido 

da independência é esse, já não é 

independência política, não”.

Na opinião de Graça Machel, 

os jovens moçambicanos devem 

preparar-se para dirigir os sectores 

estratégicos, tendo em conta que 

esse comando vai assegurar a ma-

nutenção da soberania económica 

do país.

Por outro lado, advogou Machel, 

impõe-se a comunicação entre as 

várias gerações que compõem o 

tecido demográfico moçambicano, 

tendo em conta que a relação entre 

os vários grupos etários tem sido 

marcada por hiatos.

“Eu e a minha geração não conse-

guimos compreender e comunicar 

com a juventude hoje. São a maio-

ria do nosso país, mas a gente não 

comunica, portanto, comunicação 

inter-geracional não está a acon-

tecer. Os jovens hoje vivem o seu 

mundo e dirigem como querem. É 

preciso olhar para a juventude e as 

suas dinâmicas de forma estrutural, 

porque é aquilo que vai definir o 

que é a composição social nos pró-

ximos 10 a 15 anos”, sublinhou a 

presidente do FDC. 
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“Perdemos o foco”
or icardo udau ana

Augusto de Sousa Fer-
nando foi exonerado 
nesta terça-feira do 
cargo de presidente do 

Conselho de Administração da 
empresa Electricidade de Mo-
çambique, e para o seu lugar 
foi indicado Gildo Sibumbe, 
que desempenhava as funções 
de administrador do pelouro 
técnico da Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB). 

Não são conhecidas as razões de 

fundo que levaram o governo a 

exonerar Fernando, dois anos e 

meio após a sua nomeação, mas 

os gritantes problemas de ener-

gia que deixaram às escuras as 

principais cidades do país com 

destaque para Maputo, Beira e 

Chimoio poderão ter sido de-

terminantes. Fernando chegou 

ao mais alto cargo da EDM em 

Março de 2012 em substituição 

de Manuel Cuambe, que cessou 

funções pouco mais de uma se-

mana após o incêndio na subes-

tação da EDM, localizada no 

Campus da Universidade Edu-

ardo Mondlane (UEM) e cujos 

prejuízos foram estimados em 

cerca de três milhões de dólares. 

Na cerimónia de tomada posse, 

Alberto Vaquina, Primeiro-Mi-

nistro, precisou que o novo PCA 

Mexidas na EDM

tem como um dos principais desa-

fios o aumento do acesso à energia 

eléctrica, definido pelo Governo 

como prioridade, o que passa pela 

expansão da rede nacional de trans-

porte, assim como pela melhoria dos 

serviços prestados ao cliente. 

Segundo Vaquina, com os progres-

sos alcançados na electrificação das 

sedes distritais, impõe-se a neces-

sidade de prestar maior atenção à 

electrificação dos locais com maior 

potencial agroindustrial e de rápido 

desenvolvimento, através da exten-

são da rede nacional de energia.

“O desenvolvimento de infra-estru-

turas de produção e transporte de 

energia eléctrica assume um papel 

de relevo, sendo imperioso assegurar 

a disponibilidade de energia para 

o crescente consumo, bem como 

a capacidade de transporte para 

os diversos centros de carga”, fri-

sou. 

Por seu turno, o novo PCA da 

EDM, Gildo Sibumbe, afirmou 

que irá dar continuidade à imple-

mentação do plano estratégico da 

empresa, assim como expandir 

o parque de geração de energia, 

para garantir que este recurso 

chegue a mais pessoas e locais.

Quadro da Electricidade de Mo-

çambique desde Maio de 1989, 

Gildo Sibumbe, engenheiro elec-

trotécnico, de 54 anos de idade,  

já ocupou vários cargos, com 

destaque para os de director da 

Área Operacional da Província 

de Maputo, administrador para 

o Pelouro de Produção e Ope-

rador de Mercado, assessor do 

Conselho de Administração para 

as Participações Financeiras e 

de administrador para o Pelouro 

Comercial. 

Ainda no âmbito da reestrutura-

ção do Conselho de Administra-

ção da EDM, foram empossados, 

pelo ministro da Energia, Salva-

dor Namburete, novos adminis-

tradores, nomeadamente Isaías 

Vasco Rabeca, Carlos Alberto 

Yum e Agostinho Mugoda Ma-

cauro. (Redacção)

e a inspecção não intrusiva, com a 

Kudumba. Mas isso não é suficiente 

para cobrir a lista de despesas elei-

torais, apesar de a Kudumba impor 

aos seus clientes taxas que um re-

cente estudo da CTA concluiu que 

afectavam o ambiente de negócios e 

deviam ser removidas. 

Para o partido, o que a Kudumba 

cobra são “trocos”, mas eles acabam 

engordando os  seus cofres, numa 

forma “legalizada” de arrecadação 

de rendas. Como dissemos, o orça-

mento que o Estado dá aos partidos 

é insignificante. Para esta campa-

nha, a CNE alocou 7.7 milhões 

de Meticais (uns 250.000 USD) 

para cada candidato presidencial. 

E os partidos que concorrem para 

todos os assentos (incluindo os das 

assembleias provinciais) receberam 

1.200 mil Meticais. Os partidos 

alegam que é pouco e reclamam 

que a Frelimo está a usar “publici-

dade comercial”, como disse Afon-

so Dhlakama no Niassa. De facto, 

em termos de meios, a Frelimo já 

ganhou as eleições. 

A agressividade na angariação de 

dinheiro e bens em espécie é notó-

ria. Os seus jantares estão a acon-

tecer aos montes. Em todo o lado 

onde o candidato vai, há jantares 

semelhantes aos do Indy Village. 

Como o que aconteceu, a 23 de 

Agosto, no Restaurante Sabores 

de Sempre, no aterro da Maxa-

quene, na nova área urbanizada da 

baixa, também com Nyusi presen-

te. Aqui, houve desconto da sala e 

também nos pratos. Houve leilões, 

como manda a praxe e a receita foi 

de mais de 7 milhões de Meticais. 

O mesmo guião foi replicado no 

dia 19 de Setembro, na cidade da 

Matola. Receita: 6 milhões de Me-

ticais.

Para além de dinheiro, há também 

bens em espécie. Militantes ofere-

cem um pouco de tudo: água mi-

neral, capulanas, chapéus, publici-

dade em jornais, tv e outdoors. No 

jantar do Sabores de Sempre, dois 

empresários oferecem 25 cabeças 

de vaca, elevando para 75 o núme-

ro de bovinos que o partido tinha 

até à semana passada. No curral, 

depois da campanha terminar, de-

verão restar umas 20. Pensa-se em 

replicar para outras campanhas. O 

SAVANA tentou de fontes do par-

tido saber quanto é que o partido 

já angariou de fontes privadas. Em 

vão. Mas como há também jantares 

nas províncias e outro tipo de fó-

runs de doações, promovidos pela 

chamada ANYUSI, as contas de-

vem estar bem turbinadas. O afã de 

oferecer é enorme. Mas também o 

de se mostrar colado ao candidato, 

relevando algumas rixas entre os 

pretendentes a alianças mais próxi-

mas ao sucessor de Guebuza como 

candidato presidencial. “Há muitos 

que se querem mostrar a todo o 

custo. Dizem lá fora que perten-

cem ao gabinete de Nyusi mas isso 

é mentira”, comentou um militante 

que se diz muito próximo do candi-

dato da Frelimo. 
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O 
porta-voz do Comando 
Geral da Polícia, Pedro 
Cossa, anunciou que o 
antigo director da Polícia 

de Investigação Criminal, António 

Frangoulis, está debaixo de uma in-

vestigação, sob suspeita de porte de 

arma de fogo e de ter disparado seis 

tiros na vila da Macia. 

“No dia 20, o membro do MDM, 

António Frangoulis, disparou seis ti-

ros depois de uma caravana daquele 

partido político se ter envolvido em 

actos de violência com a outra do 

partido Frelimo”, disse Cossa, quan-

do na terça-feira foi-lhe pedido um 

comentário em relação à postura e 

actuação das autoridades policiais na 

Macia, publicamente criticada.

Tendo em conta que imagens da 

televisão e relatos de pessoas que 

estiveram presentes indicavam que 

os disparos tinham sido feitos pelos 

agentes de segurança alocados pelo 

Estado para garantir segurança a 

Daviz Simango e sua comitiva, o me-

diaFAX/SAVANA chegou à fala com 

António Frangoulis. 

Este, peremptoriamente recorrendo 

à máxima segundo a qual “quando 

o macaco não sabe dançar diz que 

o chão é que está torto”, desmentiu 

categoricamente o porta-voz do Co-

mando Geral da Polícia.

Frangoulis, que estava naquele local, 

disse que tudo quanto aconteceu foi 

testemunhado e filmado por várias 

pessoas, daí que não há razões para 

mil versões sobre o mesmo aconteci-

mento. 

Então, que razões levam o porta-voz 

do Comando Geral a meter simples-

mente e de má-fé o seu nome no 

barulho? Questionou o mediaFAX/

SAVANA.  

A inclusão do seu nome como autor 

dos disparos é, para Frangoulis, re-

sultado de pessoas ligadas à corpora-

ção há muito estarem a persegui-lo. 

As razões da perseguição resultam, 

conta Frangoulis, de um antigo pla-

no de combater todos aqueles que 

estavam do lado contrário de muitos 

elementos da corporação. Frangoulis 

acredita que esses tantos que hoje o 

perseguem estiveram sempre e con-

tinuam do lado errado em relação às 

atribuições e competências de uma 

força policial. 

“Dizemos que quando o macaco não 

sabe dançar diz que o chão é que está 

torto. Mas nem vou por aí. A verda-

de é que há apetência de pessoas da 

corporação em denegrir a imagem 

do António Frangoulis. O objectivo 

é esse. Simplesmente esse. Denegrir 

a minha imagem”, disse Frangoulis.

A situa ão piora uando 
entra no D  
A perseguição, entende Frangoulis, 

subiu de tom quando a sua candi-

datura a deputado da Assembleia 

da República (AR) chegou à praça 

pública, alegadamente porque estes 

sabem que Frangoulis será porta-voz 

de muitos dentro da corporação poli-

cial que são combatidos por apresen-

tarem-se como verdadeiros agentes 

da lei e ordem. 

“A trapalhada agora é maior porque 

sabem que estou a caminho da As-

sembleia da República e, uma vez 

na AR, estarei como porta-voz dos 

fracos. Mesmo agora, que ainda não 

entrei, estou a receber informações 

sobre a podridão e os problemas da 

polícia”, anotou Frangoulis, que diz 

estar consciente de que o caminho 

que escolheu é duro, mas em nenhum 

momento pensa em desistir.

Cataclismo político na 
Frelimo
“Tudo isto só me dá mais força. Eu 

tenho meus ideais e vou continuar 

a defendê-los. Eu acho, nesta altu-

ra, que tem de haver mudanças e se 

a própria Frelimo entender que tem 

de haver mudanças vai evitar o pior, 

porque o pior está para acontecer na 

Frelimo. E alguns já começaram a 

pressentir isso. Há alguns entusiastas 

que ainda não se deram conta. Mas 

algo bem grande vai acontecer den-

tro da própria Frelimo. A Frelimo 

está a correr riscos. Por mais que não 

queira aceitar, mas a Frelimo está a 

caminhar vertiginosamente a um ca-

taclismo político. É que em política 

não é apenas apresentar números de 

crescimento e PIB senão a Nigéria 

seria um paraíso em África. Na Polí-

tica o que conta é o grau de satisfação 

das pessoas, do povo. E o que está a 

acontecer é que o gráfico do grau de 

insatisfação sobe em velocidade de 

cruzeiro todos os dias. Pior com este 

tipo de atitudes, as pessoas conse-

guem ver isso (violência programada 

com apoio da Polícia) e não estão a 

gostar”. 

Neste momento, entende Frangoulis, 

deve acreditar-se efectivamente que 

Deus sempre protegeu os audazes, 

tendo em conta que tudo um pouco 

já foi feito no sentido de dar moti-

vos de reacção a António Frangou-

lis, mas, diz ele, “até aqui, portei-me 

bem”.

“Estão preocupados e atrapalhados 

com a minha pessoa. E eu digo que 

felizmente Deus proteje os audazes. 

Não lhes estou a dar matéria. Por-

tanto, a minha conduta não tem sido 

matéria para eles fazerem qualquer 
coisa mais grave contra mim, senão 
tentarem difamar-me. Digo, Deus 
protege os audazes porque nem sem-
pre o que a gente faz é porque é mais 
inteligente. É que, por vezes, depois 
de uma balbúrdia como aquela, pos-
so dizer que me comportei bem por 
acaso. É que poderia ter embarcado 
naquilo também, mas felizmente me 
comportei bem”. 
Frangoulis entende, por outro lado, 
que pouca coisa a verdadeira Polícia 
pode fazer em relação à necessidade 
de assegurar um tratamento equili-
brado a todos os candidatos, tendo 
em conta que as ordens para o tra-
tamento “parcial e diferenciado” vêm 
de cima. 
“A polícia está previamente informa-
da em relação às rotas que o candi-
dato segue, mas não está lá. Fomos 
hostilizados do princípio até ao fim 
(Maputo e Gaza) e a polícia quase 
nada fez. Até dá para entender que a 
Polícia pegava na rota e entregava ao 

partido Frelimo porque em todas as 

rotas estava lá o partido Frelimo ape-

nas para obstruir”, disse Frangoulis, 

para quem “eles não têm como por-

que a cúpula é completamente sub-

serviente. Assim não há condições 

para se libertarem”. 

(Eduardo Conzo e Redacção) 

edro Cossa diz ue o militante do D  disparou seis tiros na acia

Antigo director da C reage e diz tratar se de persegui ão 

Frangoulis sob investigação

O 
Presidente da Repú-
blica, Armando Gue-
buza, cedeu às críticas 
e devolveu o Mer-

cedes Benz, modelo S350, à 

Confederação das Associações 

Económicas (CTA), naquilo 

que já é classificado em alguns 

sectores como uma clara vitória 

da liberdade de imprensa e de 

expressão. 

No quadro das celebrações do 

18o aniversário da CTA, sexta-

-feira passada, a organização 

dirigida por Rogério Manuel 

ofereceu um veículo topo de 

gama ao Presidente da Repúbli-

ca, em reconhecimento do seu 

empenho, um exercício que foi  

altamente criticado por vários 

sectores da sociedade por violar 

a Lei de Probidade Pública.

Um comunicado de imprensa 

da Presidência da República, 

divulgado esta terça-feira, jus-

tifica a devolução da viatura 

exactamente com o argumento 

de que a recepção da oferta, pelo 

PR, entra em choque com a Lei 

de Probidade Pública.

Refere o comunicado que a análi-

se dos contornos da oferta à luz da 

Lei de Probidade Pública foi feita 

à posterior, tendo em conta que a 

oferta “foi uma surpresa”.

“Apesar de ter acolhido a oferta na-

quela ocasião, o Chefe de Estado 

mandou, posteriormente, verificar 

a legalidade do acto. Tendo os pa-

receres elaborados dado indicações 

de que à luz da Lei n° 16/2012, de 

14 de Agosto, Lei da Probidade 

Pública, o Presidente da Repú-

blica não deve aceitar esta oferta, 

declina-a e procede à devolução 

desta viatura à Confederação das 

Associações Económicas de Mo-

çambique (CTA)”,  refere o comu-

nicado da Presidência da República 

distribuído 72 horas depois de ter 

recebido o milionário presente. 

Em contacto com o mediaFAX/

SAVANA, na tarde desta terça-fei-

ra, o presidente da CTA, Rogério 

Manuel, confirmou a devolução da 

viatura e disse que a sua organiza-

ção iria reunir-se para decidir 

sobre o novo destino da viatura. 

Os pontapés na lei de Probida-

de Pública no “Caso Mercedes” 

não mereceram reparos apenas 
de juristas e outros sectores, 
mas também de conhecidos 
políticos da praça. Um deles 
foi o porta-voz do líder da Re-
namo, Afonso Dhlakama, que 
veio ao encontro do SAVANA 
para se pronunciar sobre o epi-
sódio, que agravou a impopula-
ridade de Armando Guebuza, 
sobretudo, nas zonas urbanas. 
António Muchanga fez notar 
que a novela que girou em vol-
ta do Mercedes deixa claro que 
na Frelimo há muita gente que 
não conhece as leis.
Segundo Muchanga, na Fre-
limo a prática é de interpre-
tar a lei de forma inversa com 

objectivo único satisfazer suas 

vontades.

Damião José, porta-voz da Fre-

limo, declinou fazer qualquer 

tipo de comentários, alegando 

que o seu partido não iria falar 

sobre o assunto na medida em 

que está ocupada com a cam-

panha eleitoral.

Guebuza cede à pressão popular e devolve viatura

O maldito Mercedes
Por Raul Senda
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Na qualidade de media-
dor das negociações de 
paz que decorreram em 
Roma entre 1990 a 1992 

e culminaram com a assinatura 
do Acordo Geral da Paz (AGP) a 
04 de Outubro de 1992, na capi-
tal italiana, o arcebispo emérito 
da Beira, Dom Jaime Gonçalves, 
publicou um livro no qual traça 
os tortuosos caminhos para a con-
quista da paz em Moçambique.

Resumindo os seus apontamentos 

em 153 páginas, Dom Jaime Gon-

çalves diz, na sua obra, que a fase 

mais difícil e longa para o alcance 

da paz não foi das negociações de 

Roma, que duraram dois anos, mas 

de convencer as partes, ora em con-

flito, a sentar-se à volta da mesma 

mesa e negociar a paz. 

Dom Jaime refere que, antes de 

levar o Governo e a Renamo para 

Roma, foram necessários dez anos 

de trabalho de corredores e de bas-

tidores para convencer as partes. 

Foram 10 anos caracterizados por 

riscos, medo, intimidações e até 

humilhações, mas que tudo foi ig-

norado em nome da paz.

Antes de se debruçar sobre os con-

tornos da paz, Dom Jaime traça a 

história da violência sangrenta que 

caracterizou o país de 1960 até 

1992.

Diz o prelado que, em Moçambi-

que, a violência não iniciou com 

a guerra de destabilização ou civil 

entre as tropas governamentais e a 

Renamo. A violência começa com 

a luta de libertação nacional entre 

a Frente de Libertação de Moçam-

bique e Portugal; da intentona de 

16 de Dezembro de 1975; dos ata-

ques do regime da Rodésia do Sul 

e do apartheid da África do Sul; da 

Lei de Chicote aprovada e imple-

mentada pelo Governo da Frelimo, 

nos primeiros anos da independên-

cia; dos campos da reeducação para 

além de fuzilamentos públicos.

Igreja Católica confundida 
com bandos armados   
Na página 35, Dom Jaime Gon-

çalves diz que, em Dezembro de 

1982, o presidente Samora Machel 

convocou uma reunião da direc-

ção máxima do partido Frelimo 

e do Estado, que na realidade era 

mesma coisa, com as confissões  

religiosas com vista a lançarem a 

epopeia de busca da reconciliação 

nacional.

No discurso de abertura, conta 

Dom Jaime, o presidente Samo-

ra Machel historiou a situação de 

algumas confissões religiosas no 

tempo colonial, louvando as re-

ligiões que se identificavam com 

a causa do povo moçambicano e 

condenando os que se identifica-

vam com o colonialismo. Neste 

último grupo está a Igreja Católica. 

No fim da reunião, Samora Machel 

tratou a Igreja Católica de bandos 

armados devido ao seu comporta-

mento durante a luta de libertação 

nacional, na medida em que, no 

entender do primeiro presidente 

de Moçambique, esta Igreja estava 

ao serviço do colonialismo e não 

dos moçambicanos.

Conta Dom Jaime Gonçalves que 

foi com bastante desagrado que 

Samora Machel recebeu a proposta 

da Igreja Católica, através do Con-

selho Episcopal de Moçambique 

(CEM), segundo a qual, o melhor 

caminho para a paz era a concórdia 

entre irmãos desavindos.

No entender de Samora Machel, 

o que os bispos Católicos queriam 

era que o Governo se entendesse 

com os bandidos armados. Para 

Samora Machel, a Igreja Católica 

entendia que os bandidos armados 

constituíam oposição ao Estado e 

que para se alcançar a paz era ne-

cessário negociar com eles.

Para Samora Machel, a Igreja Ca-

tólica defendia que o Governo da 

República Popular de Moçam-

bique negociasse com assassinos, 

ladrões, marginais, raptores, dro-

gados e anti-sociais, vendilhões da 

pátria e inimigos implacáveis do 

povo moçambicano.

Samora Machel encerrou o encon-

tro afirmando que a Igreja Católica 

não era patriota.

Segundo Dom Jaime Gonçalves, 

os esforços da Igreja Católica ten-

dentes à busca da paz para Mo-

çambique iniciaram em 1979 com 

a publicação de várias cartas pas-

torais, onde sempre se evidenciou 

a necessidade de se encontrar so-

luções para a paz em Moçambique.      

Dom Jaime lembra que em 1987 

o CEM publicou uma carta pasto-

ral com o título: “a Paz que o Povo 

quer”.

Segundo Dom Jaime, a publicação 

desta carta provocou reacções vio-

lentas da imprensa do regime, que 

respondeu com fortes ataques con-

tra a Igreja Católica. 

Na altura, o Governo, através do 

então Ministro de Informação, José 

Luís Cabaço, convocou as institui-

ções religiosas para uma reunião 

cuja agenda era pedir explicações à 

Igreja Católica sobre as razões que 

fizeram com que o CEM publicas-

se a referida missiva.

No entender de Cabaço, a carta 

ofendia o Governo na medida em 

que igualava-o aos bandidos arma-

dos.

Diz o prelado que a parte da carta 

que criou nervosismo e ira no Go-

verno foi a que referia: “A Paz que 

o Povo quer depende da Frelimo e 

da Renamo”.

Mesmo perante estas adversidades, 

o livro de Dom Jaime Gonçalves 

diz no seu capítulo III que, em 

Novembro de 1987, o CEM deci-

diu fazer algo mais concreto. Por 

essas alturas, estava convencida 

que a paz e a reconciliação nacio-

nal eram possíveis. Assim, decidiu 

criar uma comissão de diálogo 

com o Governo para propor-lhe 

a paz negociada e não vitória das 

armas. Também criou-se uma co-

missão de busca de diálogo com a 

Renamo.

Encontro com Dhlakama   
Conta o autor que para estabelecer 

uma linha de diálogo era necessá-

rio localizar a Renamo. Mas para 

encontrar um interlocutor válido 

da parte da Renamo foi bastante 

complicado. 

Foram necessárias várias viagens 

para diversas capitais africanas, eu-

ropeias e até aos Estados Unidos 

da América. Muitas dessas viagens, 

conta Dom Jaime, equiparavam-se 

a uma aventura na medida em que, 

nalgumas situações, só a providên-

cia divina pode explicar como é 

que se materializaram.

Dom Jaime conta que o momen-

to mais marcante desse esforço foi 

em Junho de 1988. Dom Jaime 

estava no Lesotho a participar no 

Simpósio das Associações Regio-

nais de Conferências Episcopais 

de África quando recebeu uma 

chamada telefónica da Alemanha, 

informando que o encontro com o 

líder da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma, estava confirmado para dia 

03 de Junho de 1988, na cidade 

de Lubumbashi, província de Ka-

tanga, República Democrática de 

Congo. 

Tendo em conta a sensibilidade e 

o risco da viagem que Dom Jaime 

devia empreender, tratou de con-

fidenciar a aventura ao padre José 

Augusto Alves de Sousa, compa-

nheiro de viagem a Lesotho.

Mesmo sem saber o que encontra-

ria pela frente, Dom Jaime decidiu 

empreender a viagem.

No avião que supostamente o le-

varia de Maseru, capital de Leso-

tho, para Lubumbashi, Dom Jaime 

é informado por um piloto jovem, 

que aparentava 25 anos, que se co-

municava em língua portuguesa, 

que a viagem não era para Lubum-

bashi, era para África do Sul e que, 

por razões de segurança, não po-

diam aterrar antes das 18:00 horas.

Partiram de Maseru cerca das 

15:00 horas do dia 02 de Junho de 

1988. Durante muito tempo so-

brevoaram o mar, facto que deixou 

o prelado mais apreensivo já que 

de Lesotho para África do Sul não 

implicava tanto tempo de sobrevoo 

no mar. Tempo depois, quando já 

sobrevoavam uma zona caracteri-

zada por florestas densas, o piloto 

comunicou a Dom Jaime que iam 

a Gorongosa falar com Dhlakama.

Cerca das 18:00 horas aterraram 

numa pista sem iluminação e com 

luzes da avioneta apagadas. No 

fundo da pista via-se apenas uma 

mata. Dom Jaime, que não perce-

bia das estratagemas militares, diz 

ter ficado espantado ao ver pessoas 

com lanternas e bagagem a saírem 

daquela mata.

Ao descer da avioneta, Dom Jaime 

Gonçalves foi recebido por Afonso 

Dhlakama, que o levou de moto-

rizada para uma lareira que tinha 

sido preparada para o encontro.

Nesse encontro, Afonso Dhlakama 

reconheceu o sofrimento do povo 

moçambicano e alimentou espe-

rança para paz. Dhlakama também 

disse que a guerra acabaria somen-

te com o diálogo com o Governo 

da Frelimo. 

No mesmo encontro, o líder da Re-

namo concordou que o Governo 

do Quénia pudesse servir como elo 

de ligação entre as partes.

Dom Jaime escreve que a viagem 

a Gorongosa e o encontro com 

Dhlakama foram feitos à revelia 

do Governo de Moçambique. Fi-

cava assim a espinhosa missão de 

ganhar coragem e informar o su-

cedido ao presidente da República, 

Joaquim Chissano.

Dom Jaime temia que pudesse ser 

preso ou morto acusado de colabo-

ração com o inimigo de então.

Contudo, em nome da paz, Dom 

Jaime reuniu-se com Dom Alexan-

dre dos Santos, ganharam coragem 

e foram ao encontro do Presidente 

Chissano para lhe informar sobre 

o sucedido.

Para a satisfação dos dois prelados, 

Joaquim Chissano foi receptivo e 

de imediato contactou o presidente 

do Quénia, Arap Mói, para facili-

tar o diálogo.

Joaquim Chissano dispensou os 

bispos católicos da tarefa de inter-

mediários no diálogo com a Rena-

mo e confiou a missão para além 

do Presidente Mói, ao Presidente 

Roberto Mugabe do Zimbabwe. 

Contudo, os dois estadistas acon-

selharam para um diálogo direc-

to entre as partes. Emitiram uma 

declaração na qual recomendavam 

que o diálogo tivesse o objectivo 

de construir a nação moçambicana 

unida. 

A partir dessa recomendação, Jo-

aquim Chissano voltou a chamar 

novamente os bispos católicos para 

a mediação. 

Diz a obra que depois de vários 

acertos sobre mediadores, observa-

dores e o país que pudesse acolher 

o encontro, em Julho de 1990 ini-

ciaram, em Roma, capital da Itália, 

as conversações para a paz que foi 

assinada a 04 de Outubro de 1994.

Em livro

Dom Jaime relata tortuosos caminhos para 
a paz em Moçambique  
Por Raul Senda

Dom Jaime Gonçalves exibindo o seu livro recentemente lançado em Maputo
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A 
cidade de Chimoio, na pro-
víncia de Manica, testemu-
nhou esta terça-feira o fim 
do périplo do candidato da 

Frelimo, Filipe Nyusi, na zona centro 

do país, onde durante 11 dias visitou 

diversos distritos e povoados pedin-

do voto.

Das várias promessas, próprias de cam-

panhas eleitorais, Nyusi prometeu tor-

nar esta província o motor de desen-

volvimento do país. Esta quarta-feira, 

o candidato presidencial da Frelimo 

iniciou uma nova etapa de caça ao voto 

na zona sul do país, tendo o distrito 

de Govuro, na província de Inhamba-

ne, como o ponto de entrada. Daqui 

deverá seguir às províncias de Gaza e 

Maputo. 

A província de Inhambane conta com 

cerca de 598.276 potenciais eleitores 

e, actualmente, todos os municípios 

estão nas mãos do partido no poder. 

Inhambane é terreno da Frelimo, mas 

a avaliar pelos últimos resultados au-

tárquicos, a oposição tem vindo a ga-

nhar espaço.  

Nyusi entra na zona sul país, depois de 

ter trabalhado na região centro. Nos 

comícios de Nyusi, é notória a presença 

de multidões, mas ainda estão longe de 

rivalizar com Afonso Dhlakama, líder 

da Renamo.

No passado sábado, o candidato da 

Frelimo, Filipe Nyusi, encerrou o seu 

périplo pela cidade de Sofala, onde foi 

pedir votos na cidade da Beira, um mu-

nicípio controlado pela oposição. Na 

Beira, Nyusi prometeu requalificar a 

cidade, um tema controverso, que tem 

dividido a Frelimo e as autoridades 

municipais.

Showmício
No bairro da Manga-Chingussura, ar-

redores da cidade, a Frelimo organizou 

um showmício, que tornou aquele lu-

gar muito pequeno para acolher tama-

nha multidão que para lá acorreu. 

O showmício foi preparado ao porme-

nor. Um forte dispositivo de segurança 

foi chamado ao local para evitar esca-

ramuças tal como sucedeu na provín-

cia de Gaza e Nampula. Aliás, a Polícia 

havia antes acusado o MDM de estar a 

preparar escaramuças para inviabilizar 

o comício de Nyusi, como retaliação ao 

que sucedeu com o partido de Daviz 

Simango em Gaza, bastião da Frelimo. 

Um naipe de músicos nacionais foi 

também destacado para fazer vibrar 

Chingussura e, com um repertório 

previamente preparado para a campa-

nha eleitoral, interagia com a popula-

ção, gritando vivas à Frelimo e ao seu 

candidato. Foram os casos de Carlos 

de Lina, Jorge Momade, Isaú Mene-

zes, um deputado da Frelimo, Mister 

Bow, Júlia Duarte e Mr Kuka. 

A presença de renomados músicos nas 

campanhas de Filipe Nyusi já constitui 

uma marca consolidada e em cada pro-

víncia vão se alterando. Aliás, o próprio 

candidato da Frelimo tem dito de for-

ma reiterada que as campanhas eleito-

rais são um momento de festa, daí que 

sempre nunca se esquece de mostrar os 

seus dotes de um exímio dançarino.

Foi no calor da música, apitos, vuvuze-
las e um barulho ensurdecedor que Fi-

lipe Nyusi irrompeu a pedir às popula-

ções que depositassem confiança em si 

e no seu partido porque tem projectos 

para desenvolver o país e, de modo 

particular, a cidade da Beira. Defen-

deu que Moçambique é um território 

uno, para todos e que não pode haver 

facções movidas pelas convicções polí-

ticas que procuram dividi-lo. 

“O sofrimento que os moçambicanos 

vivem cria em mim raiva de querer 

governar e desenvolver o país. Espero 

requalificar a cidade da Beira, criando 

e modernizando as infra-estruturas, 

como edifícios públicos, prédios, es-

tradas, rede de transportes públicos, 

abastecimento de água, iluminação, 

como forma de lhe conferir o estatu-

to de segunda maior cidade nacional,” 

prometeu.

Acrescentou também que pretende 

montar fábricas de processamento de 

frutas, com destaque para o caju de 

Chibabava e o ananás de Muxúnguè. 

Nyusi retomou o cenário que usava 

durante as pré-campanhas no qual 

dava palavra aos seus acompanhantes 

para darem testemunho do seu traba-

lho. Nessa perspectiva, alinhou o seu 

ex-colega dos CFM, Adelino Mesqui-

ta, que usando da palavra disse: “não se 

deixem enganar, a Frelimo e Nyusi são 

os únicos com capacidade de desen-

volver Moçambique”. Ao palco subiu 

também Luísa Diogo, antiga primei-

ra-ministra e principal adversária de 

Nyusi nas primárias da Frelimo. 

Diogo, que expressava o seu compro-

metimento com a disciplina partidária, 

disse que Nyusi era o seu candidato de 

eleição, o único com historial glorio-

so e com projectos estruturantes para 

transformar o país.

Manica: um monstro ador-
mecido
A província de Manica conta com cer-

ca de 712.938 eleitores inscritos e tem 

a totalidade dos municípios nas mãos 

do partido no poder.

Nesta província, que foi o último pon-

to escalado na zona centro, o concor-

rente a inquilino da Ponta Vermelha 

visitou os distritos de Macossa, posto 

administrativo de Nhampassa em Bá-

ruè, localidade de Messica, no distrito 

de Manica, Macate, Gondola, Dombe, 

Matchaze e Chimoio.

No distrito de Macossa, que foi a porta 

de entrada, Nyusi prometeu expandir a 

rede de energia para os postos admi-

nistrativos e localidades, visto que até 

ao final deste mês estará na vila sede. 

Prometeu tornar a província como um 

dos centros de industrialização do país.

“Aqui há todo o tipo de madeira que 

não é explorada como deve ser. O 

turismo ainda está em fase de desen-

volvimento, há fraca exploração dos 

recursos minerais e na agricultura pro-

duz-se todo o tipo de cereais”, disse. O 

candidato considera que estas são as 

matérias-primas para alavancar o de-

senvolvimento da província e do país 

no geral. 

Em Macate, que é um novo distrito 

desmembrado de Gondola, disse que o 

voto das populações pela Frelimo e seu 

candidato era a chave para o desen-

volvimento, melhoria e alargamento 

dos serviços básicos a todos os níveis 

e abrir mais portas para a comerciali-

zação da banana que é uma das frutas 

mais produzidas. Em Gondola, apelou 

aos locais para não temerem a conti-

nuidade.

Olhar para o idoso com 
esperança 
Esta quarta-feira, Nyusi entrou na 

província de Inhambane, onde deverá 

escalar os distritos de Govuro, Vilan-

culos, Massinga, Morrumbene e Ma-

xixe.

Em Govuro, o candidato da Frelimo 

falou do dia do idoso e assegurou que o 

seu manifesto tem políticas que visam 

defender e valorizar a pessoa da tercei-

ra idade, que é a biblioteca de um povo.

“Vou melhorar o subsídio do idoso, li-

nhas de transporte, assistência médica 

e medicamentosa, combate à violência 

contra a pessoa idosa, acesso à justiça e 

criar centros abertos da terceira idade 

onde possam desenvolver algumas ac-

tividades como artesanato, sessões de 

histórias à volta da fogueira”, precisou 

Filipe Nyusi.

*Convidado do Gabinete Eleitoral de 
Filipe Nyusi, candidato presidencial da 

Frelimo

Nyusi promete tornar Manica um motor do desenvolvimento
Por Argunaldo Nhampossa*
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EDITAL
EXAMES DE ADMISSÃO À UEM

ANO LECTIVO 2015
ÉPOCA ÚNICA

1. INTRODUÇÃO
1.1. A Lei n° 27/2009, de 29 de Setembro (Lei do Ensino 

Superior) estabelece, na conjugação do Artigo 22 com 
o Artigo 23, n° 5, alínea a), que constitui condição de 
acesso ao primeiro ciclo de formação do ensino su-
perior, que corresponde ao grau académico de Licen-
ciatura, a conclusão com aprovação da 12a classe ou 
equivalente. Tendo em atenção que o número de vagas 
é inferior ao número de candidatos, a UEM estabele-
ce os Exames de Admissão como critério de selecção, 
sem prejuí o de outros factores de ponderação xa-
dos na Lei. Assim, torna-se público que irão decorrer, 
de 05 a 10 de Janeiro de 2015, numa única época com 
uma chamada, os exames de admissão à UEM.

1.2. Os exames terão lugar em todas as províncias do país.

2. CANDIDATURAS
2.1. Os candidatos poderão concorrer a dois cursos dife-

rentes, indicando expressamente a 1ª e a 2ª opções. No 
caso em que a escolha recaia sobre cursos leccionados 
em dois períodos o candidato deverá indicar se opta 
pelo período Laboral ou Pós-laboral.

2.2. Para os cursos com mais do que uma entrada, o candi-
dato só pode escolher uma única forma de entrada.

2.3. É da inteira responsabilidade do candidato a escolha 
das opções de cursos, bem como o preenchimento 
correcto do boletim de candidatura.

2.4. Para cursos com mais de uma entrada o candidato 
apenas  pode se candidatar ao curso por uma das en-
tradas.

2.5. O candidato deve realizar a pré-candidatura online 
seguindo instruções patentes no site www.admissao.
uem.mz. A validação da candidatura deve ser feita 
pelo candidato, nos postos de candidatura e no perí-
odo de inscrições indicado no ponto 4.1., mediante a 
apresentação dos documentos listados em 2.7 a) até 
e).

2.6. O candidato pode fazer o pré-registo logo após a pu-
blicação do Edital para os Exames de 2015. Caso o can-
didato não possa fazer-se presente no acto de inscrição, 
o boletim de candidatura impresso, a obter no posto de 
inscrição, deverá ser preenchido e assinado por alguém 
munido de procuração devidamente autenticada pelo 
notário e dentro do prazo de validade.

2.7. A instrução do processo de candidatura torna-se 
efectiva com a entrega e con rmação da entrada dos se-
guintes documentos:
a) Boletim de Candidatura, devidamente preenchido e 

assinado (caso o candidato seja representado por um 
procurador);

b) Uma fotogra a tipo passe actualizada, colada em lu-
gar apropriado no Boletim de Candidatura (caso o 
candidato seja representado por um procurador);

c) Recibo comprovativo de depósito bancário referente 
às taxas de inscrição por disciplina;

d) Uma fotocópia do NU T (Número nico de denti -
cação Tributária).

e) Fotocópia acompanhada do respectivo original para efeitos de 
veri cação de um (1) dos seguintes documentos, para nacionais:       

 Bilhete de dentidade (B ) ou Talão de B  com carimbo den-
tro do prazo de validade;

 Carta de condução; ou 
 Passaporte. 

f) Fotocópia do Passaporte e DIRE acompanhada do respectivo 
original, para estrangeiros.

2.8. Os documentos descritos nas alíneas e) e f) não devem expirar 
o prazo de validade antes do dia 10 de Janeiro de 2015.

2.9. Não será instruído nenhum processo de candidatura com a 
documentação incompleta.

3. CURSOS, VAGAS, DISCIPLINAS DE EXAME E FORMAÇÃO 
NECESSÁRIA
3.1. Nos termos do Diploma Ministerial nº 68/96, de 7 de Agosto, 

que reformula o Plano de Estudos do 2° Ciclo do Ensino Geral, 
são instituídos os grupos A, B e C, que constituem a base de aces-
so a cursos especí cos nas instituições do Ensino Superior. Na 
tabela que se segue são indicados os cursos em funcionamento 
na UEM em 2015, o tipo de formação pré-universitária requerida 
para cada curso, as vagas previstas, as disciplinas de exame e os 
pesos de cada disciplina de exame na média do candidato.



9Savana 03-10-2014 PUBLICIDADE

1 O curso de Ensino de Línguas Bantu terá duas vagas por cada uma das seguintes lín-
guas: kiSwahili, kiMwani, ciYao, shiMakonde, eMakhuwa, eLomwe, eKoti, eChuwabo, 
ciNyanja, ciSena, ciNyungwe, ciShona, ciWutee, ciNdau, ciBalke, ciTshwa, xiTsonga, 
xiRhonga, ciCopi, giTonga.
2 Os candidatos a estes cursos devem inscrever-se para realizar exames num dos locais 
referidos no Ponto 6.2.4 deste Edital.
3 Concorre-se aos cursos de Cartogra a e Pesquisa Geológica e Geologia Aplicada pres-
tando exames de uímica  Geogra a ou uímica  Física ou uímica  Matemática; 
devendo o candidato indicar no acto de inscrição o grupo de exames que pretende 
realizar.
4 Concorre-se ao curso de Geogra a prestando exames de Geogra a  Matemática ou 
Geogra a  istória; devendo o candidato indicar no acto de inscrição o grupo de 
exames que pretende realizar.
5Concorre-se aos cursos de Ciências da Informação prestando exames de Português + 

istória  ou Português + Matemática devendo o candidato indicar no acto de inscrição 
o grupo de exames que pretende realizar.
6O curso de Gestão  Pós-Laboral  decorre na Escola Superior de otelaria e Turismo, em 
Inhambane, com a supervisão da Faculdade de Economia

Nota: A prova de Língua Portuguesa estará dividida em dois grupos:

i) Português-I destina-se a candidatos aos cursos oferecidos pela Faculdade de 
Letras e Ciências Sociais, Escola de Comunicação e Artes, Faculdade de Direito 
e Faculdade de Filoso a. 

ii) Português-II destina-se aos candidatos aos cursos oferecidos pela Faculdade de 
Educação, Economia, Ciências, Escola Superior de Negócios e Empreendedoris-
mo de Chibuto, ao curso de Gestão oferecido pela Escola Superior de otelaria 
e Turismo de Inhambane e ao curso de Comunicação e Extensão Rural da Escola 
Superior de Desenvolvimento Rural de Vilanculo e Escola de Ciências do Des-
porto.
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4.3. Valores a pagar

4.3.1 O valor a pagar é de trezentos e cinquenta meticais  (350,00 
Mt) por disciplina de exame.

 
4.3.2 O valor a pagar no banco é feito mediante a apresentação 

do número do candidato que é obtido no acto do pré-re-
gisto.

4.3.3 Os depósitos bancários referidos acima, serão efectuados 
nas seguintes contas bancárias:

4.3.4 Os valores pagos a título de taxa de inscrição não são 
devolvíveis.

4.4. Acto de inscrição
4.4.1. No acto de inscrição o candidato deve apresentar o 

recibo comprovativo do pagamento das taxas de ins-
crição por disciplina, mediante o qual valida os seus 
dados.

4.4.2.  Na ausência do candidato, um procurador munido 
da procuração devidamente autenticada pelo notário 
e dentro do prazo de validade preenche e assina o Bo-
letim de Candidatura, a obter no posto de inscrição.

 
4.4.3. A inscrição torna-se efectiva mediante a entrega:

a) dos documentos mencionados em 2.7. c), d), e) e 
f), para quem já fez o pré registo; e

b) dos documentos mencionados em 2.7. b), c), d), 
e) e f) e do Boletim de Candidatura devidamente 
preenchido no local de inscrição, para o caso de 
alguém que possua uma procuração para o efei-
to.

4.4.4. O candidato deve manter conservado o recibo com-
provativo da inscrição e deve fazer-se acompanhar 
deste durante a realização dos exames, para qualquer 
reclamação, pedido de revisão ou outro acto qualquer 
relacionado com os exames de admissão para o ano 
lectivo de 2015.

4.4.5. Não serão aceites casos de dupla inscrição. Sendo ne-
cessário inscrever-se à outro curso ou Universidade, 
o candidato ou seu procurador deve apresentar-se no 
posto de validação com o recibo da primeira inscrição, 
não sendo necessário fazer um segundo pré-registo. 
Os nomes das universidades e/ou cursos serão acres-
centados ao código atribuído na primeira inscrição. 

 
4.4.6. O candidato deve possuir um único código.

4.2. Locais de validação de inscrição
A validação das inscrições aos Exames de Admissão terá lugar 
nos seguintes locais:

2. VALIDAÇÃO DE INSCRIÇÕES
4.1. Data e horário
A validação das inscrições decorrerá nos meses de Novembro 
e Dezembro, de acordo com o calendário constante da tabela 
seguinte:
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5.5. Não serão aceites reclamações fora do prazo estipulado ou 
submetidas em locais diferentes dos mencionados no Ponto 5.4.

4. EXAMES
6.1. Datas e horário
6.1.1 Os exames terão lugar, por cada disciplina, nas datas e no 
horário constante da tabela abaixo.

6.1.2 Não será permitida a entrada de candidatos na sala 
de exame para prestação de provas, depois das 08:00h no 
período da manhã ou depois das 14.00h no período da tar-
de.

6.2. Local de prestação das provas de exames
6.2.1 O candidato realiza os exames na província em que se 

inscreveu e na sala correspondente à lista onde conste 
o seu nome, conforme as listas de distribuição de can-
didatos por sala de exame, a publicar pelo Departa-
mento de Admissão à Universidade.

6.2.2 Não são permitidas transferências dos candidatos, das 
salas de exame publicadas pelo Departamento de Ad-
missão à Universidade para quaisquer outros locais.

6.2.3 Com excepção das Provas Escritas e Práticas de Mú-
sica e Teatro e das de Aptidão Física, os exames de 
admissão à UEM realizar-se-ão nos seguintes locais:

6.2.4 As Provas Escritas e Práticas de Música e Teatro e as 
de Aptidão Física realizar-se-ão APENAS em Maputo, 
Sofala e Nampula. 

6.2.5 Para a prova de Aptidão Física o candidato deve estar 
trajado com equipamento próprio para a prática de des-
porto (fato de treino, camisete, calções e sapatilhas).

6.2.6 No acto da chamada para a prova de Aptidão Física, 
os candidatos ao curso de Ciências do Desporto devem 
apresentar ao avaliador um atestado médico, passado 
pelo Centro de Pro laxia e Exames m dicos, que lhe 
confere a aptidão física. Caso não apresente o atestado 
médico o candidato ca em situação de não admitido à 
este curso.

6.2.7 Para a prova Prática de Teatro o candidato deve estar 
trajado com equipamento próprio para a prática de 
desporto (fato de treino, camisete, calções e sapati-
lhas).

6.2.8 Para a prova Prática de Música o candidato deve ser 
portador do instrumento que vai executar, com excep-
ção do piano e da bateria.

6.3. Procedimentos e disciplina

6.3.1 A entrada dos candidatos na sala de exame é feita me-
diante chamada a partir da lista contendo a relação 
nominal dos candidatos e con rmada por estes me-
diante exibição do documento de identi cação, com 
fotogra a que permita identi cação clara do portador, 
apresentado no acto de inscrição ou outro menciona-
do no Ponto 2.7 e) e f). Não serão permitidas entradas 
de candidatos que não estejam munidos de documen-
to de identi cação dentro do prazo de validade, ou os 
que se apresentem sem qualquer um dos documentos 

3. PUBLICAÇÃO DAS LISTAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
CANDIDATOS POR LOCAL DE EXAME

5.1. Os dados dos candidatos aos exames de admissão estarão 
disponíveis na terceira semana de Dezembro de 2014 no 
endereço de internet  http://www.admissao.uem.mz/, 
para veri cação e correcção.

5.2. É da responsabilidade do candidato a consulta prévia dos 
dados e a reclamação imediata de qualquer informação in-
correctamente apresentada, nas datas a serem divulgadas 
pelo Departamento de Admissão à Universidade.

5.3. As consequências resultantes da não correcção de possíveis 
falhas/erros dos dados, relativos aos cursos e opções, perí-
odo Pós-laboral ou Laboral, entre outros, no período acima 
mencionado serão da inteira responsabilidade do candida-
to.

5.4. Todas as reclamações referentes a dados incorrectos devem 
ser feitas mediante a apresentação da fotocópia do recibo 
de inscrição, nos seguintes locais:
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de identi cação mencionados no Ponto 2.7 e) e f). 
6.3.2 É interdita a entrada do candidato que tenha o rosto tapa-

do por qualquer que seja o motivo. 
6.3.3 As provas de exame, com excepção de Desenho, Inqué-

rito Sociolinguístico, Prova Prática de Teatro e  Teórica e 
Prática de Música, são de múltipla escolha tendo a dura-
ção máxima de duas (2) horas e versarão sobre matérias 
cujos conteúdos correspondem aos currículos do nível 
médio do Ensino Geral. 

6.3.4 Nas provas de exame serão usadas apenas esferográ cas 
azul ou preta, e/ou ainda lápis a carvão B.

6.3.5 Não é permitida a entrada na sala de exame com os se-
guintes materiais:

 Corrector;
 Dicionários;
 Telefones celulares;
 Máquina de calcular; e
 Equipamento electrónico, em geral.

6.3.6 É proibido o acto ou tentativa de utilização, obtenção, 
cedência ou transmissão de informações, opiniões ou dados 
através de livros, cábulas e outras fontes, realizada por meios 
escritos, orais ou gestuais antes e durante a realização de pro-
vas de exame.

5. ADMISSÃO
5.1. De acordo com a alínea a), n° 5, do Artigo 23 da Lei 

27/2009 de 29 de Setembro, “poderão candidatar-se ao 
ensino superior os indivíduos que tenham concluído com 
aprovação a 12a Classe do ensino geral ou equivalente”. 
Em conformidade com o nº 1 do Artigo 4, “as condições 
de acesso a cada instituição de ensino superior são re-
gulamentadas pela referida instituição”. Assim, do total 
das vagas disponíveis, conforme indica o Ponto 3 deste 
Edital, é reservada uma quota de admissão de 5%, cujo 
preenchimento far-se-á de acordo com os seguintes crité-
rios:
a) o número de vagas correspondente aos 5% do total de 

vagas será distribuído equitativamente por províncias 
de conclusão do nível Pré-Universitário ou equivalen-
te e por género;

b) serão elegíveis a estas vagas os candidatos de ambos os 
sexos que, completando até 20 anos e zero dia de idade 
à data da candidatura, se candidatarem na província 
de conclusão do nível Pré-Universitário e tiverem obti-
do as melhores médias nos exames de admissão nessa 
província, independentemente do curso a que se can-
didatarem.

5.2. Seis (6) vagas de cada um dos cursos de Gestão de Merca-
dos Turísticos, Informação Turística, Animação Turística 
e cinco (5) do curso de Informação Turística estão reser-
vadas aos residentes na província de Inhambane. Adicio-
nalmente, nove (9) vagas do curso de Informação Turís-
tica serão distribuídas equitativamente pelas províncias 
de conclusão do nível Pré-Universitário ou equivalente, 
com excepção da província de Inhambane.

5.3. Para os cursos de Oceanogra a, Biologia Marinha e uí-
mica Marinha em Quelimane duas (2) vagas de cada um, 
destinam-se aos residentes na província da Zambézia.

5.4. Cinquenta por cento (50%) das vagas de cada um dos 
cursos do período laboral de Finanças, Agro-negócios, 
Gestão de Empresas, Gestão Comercial e Agricultura Co-
mercial, implantada em Chibuto, destinam-se aos resi-
dentes na província de Gaza.

5.5. As vagas mencionadas de 7.1 a 7.4 serão preenchidas pe-
los candidatos que, com idade igual ou inferior a 20 anos 
e zero dias na data da candidatura, tiverem terminado o 

ensino pré-universitário na província de candidatura 
e obtido as melhores médias da província nos exames 
de admissão à estes cursos.

5.6. Dez (10) das vagas do curso de Direito Pós-Laboral 
em Maputo são reservadas aos funcionários ligados à 
administração da justiça e à administração pública.

5.7. Das vagas disponíveis neste Edital para a ECA, são 
reservadas cinco (5) do curso de Jornalismo para fun-
cionários da comunicação social, cinco (5) do curso de 
Música para músicos moçambicanos, cinco (5) do cur-
so de Ciências da Informação para os funcionários do 
Arquivo istórico de Moçambique.

5.8. Duas vagas serão reservadas para os candidatos pro-
venientes da ilha de Inhaca que tenham concorrido 
aos cursos de Biologia Marinha, Química Marinha ou 
Oceanogra a, administrados em Quelimane, desde 
que cumpram os seguintes requisitos:
a) residam na ilha há mais de cinco (5) anos; 
b) tenham obtido as melhores médias no conjunto 

dos residentes da ilha de Inhaca nos exames de 
admissão à estes cursos.

5.9. Os candidatos admitidos por  via do Ponto 7.8. deve-
rão, no acto de matricula, sob termo de compromisso 
e contrato, declarar que, concluída a formação, pres-
tarão serviço na ilha de Inhaca, por um período de 
tempo igual ao da sua formação, nomeadamente na 
Estação de Biologia Marinha da ilha ou nas Reservas 
Florestais e Marinhas da Inhaca.

5.10. Das vagas disponíveis neste Edital para o curso de Ci-
ências do Desporto, dez (10) são reservadas à funcio-
nários ligados ao Ministério da Juventude e Despor-
tos.

5.11. Os nomes dos candidatos ao curso de Direito Pós-La-
boral referenciados no Ponto 7.6 devem constar das 
listas a serem enviadas, até o dia 31 de Outubro de 
2014 à Direcção Pedagógica da UEM, pelo Ministério 
do Interior, Procuradoria Geral da República, Tribu-
nal Administrativo, Conselho Superior da Magistra-
tura Judicial e Ministério da Justiça.

5.12. Os nomes dos candidatos ao curso de Jornalismo 
abrangidos pelo Ponto 7.7 devem constar das listas a 
serem enviadas, até o dia 31 de Outubro de 2014, à Di-
recção Pedagógica da UEM pelo Sindicato Nacional 
de Jornalistas, pela Rádio Moçambique, pelo Instituto 
de Comunicação Social e  pela Televisão de Moçambi-
que.

5.13. Os nomes dos candidatos ao curso de Música abran-
gidos pelo Ponto 7.7 devem constar da lista a ser en-
viada à Direcção Pedagógica da UEM pela Associação 
de Músicos Moçambicanos e sectores a ns. 

5.14. Os nomes dos candidatos ao curso de Ciências da In-
formação   abrangidos pelo Ponto 7.7. devem constar 
da lista a ser enviada à Direcção Pedagógica da UEM 
pelo Arquivo istórico de Moçambique e sectores 
a ns.

5.15. Os nomes dos candidatos ao curso de Ciências do 
Desporto no Ponto 7.10 devem constar da lista a ser 
enviada, até o dia 31 de Outubro de 2014 à Direcção 
Pedagógica da UEM, pelo Ministério da Juventude e 
Desportos.

5.16. Todos os candidatos às vagas descritas de 7.2 a 7.10 
realizam provas de exames de admissão para o preen-
chimento das vagas respectivas.

5.17. As restantes vagas dos cursos referidos de 7.2 a 7.10 
serão preenchidas de acordo com os Pontos 7.18 e 7.19 
deste Edital.
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5.18. Em cada um dos cursos, serão admitidos os candidatos 
com a melhor média ponderada das disciplinas de exa-
me, até ao limite das vagas estabelecidas, sendo tomada 
em consideração a ordem das preferências expressa pe-
los candidatos.

5.19. Se após o apuramento mencionado no Ponto 7.18 o nú-
mero de vagas for ultrapassado, para os candidatos que  
tiverem a mesma média, recorrer-se-á ao critério de ida-
de, admitindo-se os de menor idade.

6. PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

8.1. Os resultados das provas de exame poderão ser acedi-
dos através da página de Internet no endereço 

          www.admissao.uem.mz e/ou via SMS seguindo instru-
ções a divulgar oportunamente.

7. REVISÃO DE PROVAS E RECLAMAÇÕES

9.1. Os pedidos de revisão de provas ou reclamações relati-
vas aos exames devem ser dirigidos ao Reitor da UEM 
e depositados, em Maputo, junto dos escritórios do De-
partamento de Admissão à Universidade (Edifício do 
Centro de Informática da UEM) e nas províncias, junto 
dos locais de validação de inscrição.

9.2. Os pedidos de revisão e as reclamações são apresenta-
dos dentro do prazo de três (3) dias úteis contados a par-
tir do dia da publicação dos resultados.

9.3. A apresentação dos pedidos de revisão de provas e as 
reclamações serão feitos em formulários disponíveis nos 
locais de inscrição ou através da página da Internet, pelo 
endereço www.admissao.uem.mz.

9.4. A aceitação dos pedidos é condicionada à apresentação 
do recibo comprovativo do depósito da taxa de oitocen-
tos Meticais (800,00MT) por cada disciplina a rever e/ou 
reclamação, nas contas bancárias referidas acima, bem 
como da apresentação da fotocópia do recibo comprova-
tivo da inscrição aos exames.

9.5. Os valores pagos a título de taxa pela revisão ou recla-
mação não são devolvíveis.

9.6. Qualquer reclamação, em relação aos cursos escolhi-
dos ou aos períodos dos mesmos, submetida fora do 
período e local mencionado no Ponto 5.2 e 5.4 será con-
siderada improcedente.

8.  SANÇÕES

10.1. Incorrerá na sanção de anulação de todo o seu processo 
de candidatura/admissão o candidato que:

a) Se encontrar em alguma situação relevante das descritas 
no Ponto 6.3.5 relativa a procedimentos e disciplina;

b) Preste ou tenha prestado falsas declarações durante o 
processo de candidatura.

10.2. Incorrerá na sanção de anulação de todo o seu processo 
de candidatura/admissão e interdição 

de inscrição e ingresso à UEM, pelo período de cinco (5) anos 
o candidato que:
a) Se encontrar em alguma situação das descritas no Ponto 

6.3.6 relativa a procedimentos e disciplina;
b) Falsi que ou seja portador de documentos falsos;
c) Faça a vez do candidato na prestação de exame de ad-

missão à UEM; e 
d) Se faça representar por outrem na prestação de prova de 

exame de admissão à UEM.
10.3. Incorrerá na sanção de expulsão da UEM o indivíduo 

que for encontrado nas situações descritas nas alíneas 

b) e c) do ponto 10.2 deste edital sendo estudante da 
UEM, por força do disposto no artigos 100, n.º 3 con-
jugado com o artigo 101 alínea j) ambos do Regula-
mento Pedagógico da UEM, aprovado pela Delibera-
ção n.º 31/CUN/2010 de 16 de Dezembro.

9. MATRICULAS, INSCRIÇÕES, PROPINAS E BOL-
SAS DE ESTUDO PARA CANDIDATOS ADMITI-
DOS

9.1. A UEM divulgará, num edital especí co, informação 
detalhada sobre as matrículas, inscrições, propinas e 
bolsas.

9.2. As propinas mensais para os cursos do período Pós-
-Laboral variam entre 2.500,00 Mt e 5.000,00 Mt.

9.3. No acto da matrícula será exigida a seguinte docu-
mentação:
a) Estudantes Bolseiros - candidatos admitidos a 

quem foi atribuída bolsa de estudos (ww.dra.
uem.mz).
 Comprovativos de pagamento de valores;
 Duas fotocópias autenticadas do Bilhete de 

Identi cação/Talão para nacionais, ou DIRE 
para estrangeiros;

 Uma Fotocópia autenticada da Certidão de Nas-
cimento ou Cédula Pessoal;

 Duas fotocópias autenticadas do Certi cado de 
conclusão da 12ª classe ou equivalente;

 Uma fotocópia autenticada do comprovativo da 
situação do Serviço Militar Obrigatório regula-
rizada;

 Quatro fotogra as tipo passe para os candida-
tos admitidos aos cursos ministrados na Escola 
Superior de otelaria e Turismo de Inhambane 
e 3 fotogra as para os restantes cursos;

 Uma fotocópia do NUIT (Número nico de 
Identi cação Tributária).

b) Estudantes não Bolseiros
 Comprovativos de pagamento de valores;
 Uma fotocópias autenticadas do Bilhete de 

Identi cação/Talão para nacionais, ou DIRE 
para estrangeiros;

 Uma fotocópia autenticada da Certidão de Nas-
cimento ou Cédula Pessoal;

 Duas Fotocópias autenticadas do Certi cado de 
conclusão da 12ª classe ou equivalente;

 Uma fotocópia autenticada do comprovativo da 
situação do Serviço Militar Obrigatório regula-
rizada;

 Três  fotogra as tipo passe para os candidatos 
admitidos aos cursos ministrados na Escola Su-
perior de otelaria e Turismo de Inhambane e 2 
fotogra as para os restantes cursos.

 Uma fotocópia do NUIT (Número nico de 
Identi cação Tributária).

9.4. Após o período normal de matrículas e para preen-
cher as vagas dos admitidos que não se tenham ma-
triculado, será publicada para cada curso, uma lista 
composta por igual número de candidatos.

10. CASOS OMISSOS

Cabe ao Magní co Reitor da Universidade Eduardo Mon-
dlane interpretar as dúvidas resultantes da aplicação do 
Edital e integrar os casos omissos.
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Entre os piores países no 
mundo para se ser idoso e 
envelhecer constam países 
como o Afeganistão, Mo-

çambique, Cisjordânia & Gaza, 

Malawi e Tanzânia. No topo da lis-

ta surgem Noruega, Suécia, Suíça, 

Canadá e Alemanha.

Moçambique surge como o segun-

do pior país para as pessoas idosas 

viverem e envelhecerem, segundo o 

estudo divulgado esta 4ª Feira, Dia 

Internacional dos Idosos. Pior do 

que o nosso país só o Afeganistão, 

último classificado numa lista de 96 

países. 

O relatório Global AgeWatch In-

ídos compreendem 790 milhões de 

pessoas com 60 ou mais anos de ida-

de, correspondente a cerca de 91%; 

ou seja, nove em 10 pessoas idosas 

já estão contempladas no IGI-2014. 

Independentemente da imagem 

nada positiva sobre as condições de 

vida dos moçambicanos, é impor-

tante enaltecer o facto de Moçam-

bique ter passado a integrar a lista 

de países contemplados no estudo. 

Isto representa uma importante 

conquista para os idosos moçambi-

canos, pela visibilidade que passam 

a ter a nível mundial e demonstra-

ção da sua importância na sociedade 

moderna.  

nimo) e cem (máximo). A média de 

todas as variáveis estabelece a po-

sição de cada país na classificação 

geral.

Moçambique em África e no 
Mundo
Moçambique obteve a classificação 

geral de 4,1% valores, colocando-se 

na penúltima posição entre os 96 

países da lista (Tabela 1) e no último 

lugar em África (Figura 2). 

A categoria “Garantia de Renda” 

mede o acesso a um rendimento 

suficiente para uma vida condigna e 

a capacidade de o utilizar de forma 

independente (níveis de pobreza, 

pensões, entre outros). Neste domí-

nio, o desempenho de Moçambique 

ronda 17%, colocando o país na 88ª 

posição mundial, à frente da Nigé-

ria, Zâmbia e Tanzânia, entre outros. 

O indicador “Estado da Saúde”, in-

cluindo a esperança de vida aos 60 

anos, uma vida saudável e o bem-

-estar psicológico. Neste domínio, 

Moçambique apresenta um desem-

penho de quase 20%, corresponden-

te à 94ª posição, à frente apenas do 

Malawi e do Afeganistão. 

No domínio da capacidade, o Ín-

dice inclui “Emprego e Educação”, 

nomeadamente número de pessoas 

empregadas com idade entre 55 e 64 

anos e o grau de instrução na tercei-

ra idade. Neste domínio, Moçambi-

que surge em 94ª, correspondente 

ao pior desempenho (4,2%) entre as 

quatro áreas do Índice, à frente ape-

nas da Cijordánia & Gaza.

O melhor desempenho de Moçam-

bique é no “Ambiente Favorável”, 

com 45,1%. Mas nem por isso o 

país se apresenta melhor posiciona-

do, relativamente aos demais países 

avaliados. Aparece em último lugar, 

atrás mesmo do Afeganistão, último 

na classificação geral.

Apreciação Geral do IESE

“Hesitação entre Ser Pior ou 
Péssimo”
Imagine-se uma comunidade hi-

potética com apenas 100 pessoas. 

Assumindo que a estrutura etária 

da referida comunidade hipotética 

é similar à actual estrutura da po-

pulação moçambicana, 52 pessoas 

teriam menos de 18 anos, 43 entre 

18 e 60 anos, e apenas cinco seriam 

mulheres e homens com 60 anos ou 

mais de idade. Ora, no caso de Mo-

çambique, em vez de 100 pessoas, 

a nossa comunidade possui actual-

mente cerca de 25 milhões de ha-

bitantes, dos quais 13 milhões têm 

menos de 18 anos, 11 milhões entre 

18 e 60 anos, e 1,2 milhões têm 60 

anos ou mais de idade. 

Ou seja, as proporções mudam, em 

termos absolutos, mas no funda-

mental a questão que imediatamen-

te emerge é a mesma, tanto para 

uma comunidade pequena como 

grande. Será que uma comunida-

de com apenas cinco por cento de 

pessoas idosas não é capaz de se 

organizar para garantir que esse 

pequeníssimo efectivo desfrute de 

uma velhice confortável, saudável, 

segura e digna? Por mais pobre que 

uma comunidade seja, como foram 

ao longo de milhares de anos grande 

parte das comunidades humanas, o 

que poderá impedir que um núme-

ro tão reduzido de pessoas beneficie 

de mecanismos de protecção social 

universal? E se não começamos com 

apenas cinco por cento, como ire-

mos ser capazes de o fazer com 20, 

30 ou mais por cento da população?

As interrogações anteriores corres-

pondem às questões, entre várias 

outras, que têm guiado a pesquisa 

do Grupo de Investigação do IESE, 

sobre a dinâmica populacional, po-

breza e protecção social. No ano 

passado, o IESE realizou uma pes-

quisa apoiada pela HelpAge Inter-

nacional e que resultou na publica-

ção de um livro relacionado com o 
tema do novo Índice de Idosos. Por 
isso, a saída deste segundo relatório 
da HelpAge International, e sobre-
tudo a inclusão de Moçambique na 
lista, é motivo de enorme satisfação 
para o IESE.
Não temos como negar que Mo-
çambique regista um mau desem-
penho no Índice Global de Idosos 
2014, para não dizer péssimo. Mau, 
em relação ao mundo em geral, e em 
África em particular. Parafraseando 
o poeta Craveirinha no seu poema 
“Neo-moçambicano”, Moçambique 
hesita entre ser pior ou péssimo. 
Entre os seis piores países para as 
pessoas idosas viverem e envelhece-
rem, três são africanos, um dos quais 
é Moçambique. Em contrapartida, 
os três melhores países africanos da 
lista são as Maurícias, África do Sul 
e Gana (Figura 3). A diferença en-
tre os três melhores e os três piores 
países africanos é enorme. Repare-

-se nas discrepâncias entre os me-

lhores, sobretudo entre o primeiro 

e os outros dois, segundo e terceiro. 

Maurícias ocupa a 38ª posição, en-

quanto a África do Sul está na 80ª 

posição, e o terceiro, Gana, na 81ª 

posição. O domínio particularmente 

ruim no Índice é o das capacidades 

de emprego e educação dos moçam-

bicanos idosos. 

Uma Mão Cheia de 
Oportunidades Fascinantes
É sabido que envelhecer é um pro-

cesso humano, pelo qual todos vão 

passando em diferentes etapas da 

sua vida. A diferença é que este 

processo em certos países é vivido 

de forma segura, tranquila, plena e 

saudável, enquanto noutros é sinó-

nimo de precariedade, indigência, 

sofrimento e sobretudo tristeza pela 

insensibilidade com que a sociedade 

lida com as carências e necessidades 

das pessoas idosas.

Neste contexto, parece evidente que 

o esforço realizado por cada socie-

dade é que determina o posiciona-

mento na classificação geral do Ín-

dice de Idosos. Sobre isto, a pesquisa 

do IESE tem mostrado que apesar 

da situação dramática dos idosos 

moçambicanos, ainda assim existem 

boas razões para não se ter uma vi-

são trágica ou pessimista do seu pre-

sente e futuro. 

Temos sublinhado que os idosos 

são os privilegiados da longevidade. 

Basta referir que em Moçambique, 

somente cinco por cento das pes-

soas atingem a idade de 60 anos 

ou mais de idade. Porém, a maioria 

destes mesmos privilegiados da lon-

gevidade estão sendo vítimas da sua 

conquista e benefício do desenvolvi-

mento humano.  

Se percebermos os motivos por que 

existe uma forte resistência à dis-

cussão de uma pensão para idosos, 

poderemos avançar para a busca de 

alternativa para contornar os obstá-

culos. Este é o tema de um dos nos-

sos artigos recentemente publicados. 

Acreditamos que o ambiente inter-

nacional é cada vez mais favorável à 

pensão universal de idosos, em vez 

do tipo de pensão selectiva, discri-

minatória e caritativa aplicada em 

Moçambique. Por outro lado, quan-

do as forças políticas moçambicanas 

começarem a ser penalizadas pela 

sua insensibilidade e incompetência 

perante a população idosa depressa 
tentarão adaptar suas agendas pro-
gramáticas e estratégicas.
Este ano o IESE iniciou ainda a re-
flexão sobre uma nova temática, tan-

Um dos piores países do mundo para viver e envelhecer
António Francisco1 e Gustavo Sugahara2

to em Moçambique, como em mui-
tas partes do mundo. A questão da 
cultura do cuidado. Qual é a nossa 
cultura de cuidados uns dos outros? 
No caso particular dos idosos, será a 
nossa cultura de cuidado adequada 
às suas necessidades contemporâne-
as?
Este tema é particularmente rele-
vante para Moçambique, um país 
social e culturalmente dominado por 
uma cultura do cuidado em processo 
de ruptura e que dificilmente poderá 
continuar a responder às necessida-
des de transformação que estamos a 

viver. Iniciamos o debate e pesquisa 

sobre este assunto a nível interno. Se 

ainda não publicamos nada sobre o 

tema é unicamente por falta de tem-

po para sistematizarmos o material 

que já reunimos.

Finalmente, uma palavra sobre as 

nossas expectativas relativamente 

ao novo Índice de Idosos da Hel-

pAge International. A inclusão de 

Moçambique na lista do IGI vai 

obrigar-nos a revisitarmos alguns 

aspectos do nosso quadro analítico 

e empírico. Para tal, vamos esperar 

que os autores do Índice partilhem 

a base de dados mais detalhada dos 

indicadores do Índice, pois o relató-

rio principal não disponibilizar os 

dados dos indicadores detalhados. 

Acreditamos que a disponibilização 

dos dados completos representará 

um incentivo adicional ao uso do 

Índice de Idosos, em análises mais 

detalhadas do bem-estar, qualidade 

de vida e participação dos idosos na 

sociedade.

 1Director de investigação do Instituto 

de Estudos Sociais e Económicos (IESE), 

Professor Associado da Faculdade de 

Economia da Universidade Eduardo 

Mondlane. Antonio.francisco@iese.ac.mz. 

  2Associado do IESE e do Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE-

-IUL), DINÂMIA’CET-IUL. gustavo.

toshiaki@gmail.com 

Moçambique é o 95º no Índice Global de Idosos:

dex 2014 é publicado pela HelpAge 

International, uma ONG que luta 

pelos direitos dos idosos. Traduzi-

mos o título do inglês como Índice 
Global de Idosos 2014 (IGI-2014); 
uma tradução livre que nos parece 
captar melhor o espírito do estudo, 
do que opções como “Índice Global 
de Vigilância Etária”; “Índice Glo-
bal de Envelhecimento”, ou “Índice 
Global da Pessoa Idosa”. Mas o mais 
importante neste estudo não são 
questões semânticas ou linguísticas, 
muito menos controvérsias inter-
pretativas ou filosóficas. 
É a segunda vez que a HelpAge In-
ternational publica este Índice de 
idosos. Em 2013, a lista incluiu 91 
países. Este ano foram adicionados 
mais cinco países: Bangladesh, Ira-
que, Moçambique Uganda e Zâm-
bia. 
O IGI-2014 ainda continua a 

abranger menos de metade (96) dos 

193 Estados-membros das Nações 

Unidas. Mas isto não deve ser mo-

tivo para se desvalorizar a cobertura 

do estudo, pois os 96 países já inclu-

Como é Estabelecida a 
Classi cação
O bem-estar e a qualidade de vida 

dos idosos dependem de múltiplos 

factores, nomeadamente: estabili-

dade de renda, estado de saúde, ca-

pacidade de emprego e educação, e 

ambiente social favorável (Figura 1). 

Estes são os domínios identificados 

pelo IGI-2014 como cruciais para 

o bem-estar das pessoas com 60 e 

mais anos de idade. 

O estudo baseia-se em dados de 13 

indicadores (ver Figura 1), divididos 

em quatro categorias essenciais no 

bem-estar dos idosos: garantia de 

renda (e.g. cobertura da pensão, inci-

dência de pobreza); estado de saúde 

(e.g. esperança de vida aos 60 anos, 

bem-estar psicológico); capacidade 

de emprego e educação; e ambiente 

favorável (e.g. conecção social, se-

gurança física, acesso a transportes 

públicos, liberdade cívica). 

Em cada uma destas variáveis, os 

países receberam pontuações que 

variam numa escala entre zero (mí-

Moçambique está entre os piores países no mundo para se ser idoso e envelhecer 
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Em Hong Kong, onde há mais 
de uma semana está em curso 
uma campanha de desobe-
diência civil a favor de eleições 

democráticas, assiste-se a uma per-

igosa guerra de estratégia de ambos 

os lados do conflito. O Governo de 

Pequim deu ordem às autoridades 

locais para não intervirem, apostan-

do que os manifestantes se vão can-

sar e que os protestos perderão força 

até desaparecerem. Mas em mais 

um desafio à autoridade central, os 

manifestantes anunciaram que, a 

partir de quinta-feira, começarão a 

invadir edifícios públicos, se o chefe 

do governo local não se demitir ime-

diatamente.

Esta quarta-feira, dia feriado na Chi-

na — assinala-se o 65.º aniversário 

do nascimento da República Popular, 

em 1949 —, dezenas de milhares de 

pessoas juntaram-se nas principais 

avenidas do território, entre elas as 

do centro financeiro de Hong Kong. 

Prometeram não sair enquanto Le-

ung Chun-ying não se demitir e en-

quanto não houver uma negociação 

sobre o sistema eleitoral.

Quando Hong Kong voltou a fazer 

parte da China, em 1997, depois de 

séculos como colónia britânica, o 

Governo de Pequim prometeu que 

seria a população local as eleger o 

chefe do governo através do sistema 

“uma pessoa, um voto”. Porém, em, 

Demissão do “homem de Pequim” ou o caos
-Governo de Pequim quer travar os protestos em Hong ong  mas receia prejudicar a imagem do seu centro nanceiro. 
Espera que o cansaço vença os manifestantes

Agosto, quando a reforma do sistema 

eleitoral foi concretizada, surgiu o 

ponto que está na base do conflito — 

a população votará, mas será Pequim 

a escolher em quem (nomeará três 

candidatos).

Para os movimentos pró-democracia, 

liderados pelo Occupy Central — 

fundado por um professor universi-

tário de Direito, Benny Tai, e por um 

sacerdote baptista, Chu Yiu-ming, 

conhecido por ter ajudado líderes 

da revolta de Tiananmen a fugir de 

Pequim para Hong Kong —, a inter-

ferência de Pequim viola o princípio 

do acordo sobre as eleições. Não acei-

tam que seja o poder central a escol-

her os candidatos. A revolta começou 

com uma manifestação, em Agosto, 

e ganhou uma nova dimensão na 

sexta-feira da semana passada, com 

um protesto junto à sede do governo 

local com a ocupação de parte do ed-

ifício. A polícia reagiu lançando gás 

pimenta e gás lacrimogéneo contra 

os manifestantes, na sua maioria es-

tudantes do ensino secundário. Mais 

de 60 pessoas foram presas e o pro-

testo ganhou o nome de “Revolução 

do Chapéu-de-Chuva” por os es-

tudantes os terem usado para se pro-

teger dos químicos.

Os jornais locais, entre eles o South 

China Morning Post, escreveram que 

a ordem de investir sobre os mani-

festantes partiu do chefe do governo 

de Hong Kong.

“Esperamos que entre hoje [quarta-

feira] e amanhã [quinta-feira] Leung 

Chun-ying se demita. Caso contrário, 

anunciaremos uma escalada no nosso 

movimento, incluindo o cerco e a 

ocupação de diferentes edifícios gov-

ernamentais”, disse nesta quarta-feira 

o líder da Federação de Estudantes 

de Hong Kong, Lester Shum, citado 

pela BBC.

Segundo o jornal americano The 

Wall Street Journal, citando uma 

fonte “próxima” dos decisores, Leung 

planeava novas investidas contra os 

estudantes, mas recebeu ordem de 

Pequim para não voltar a usar a vi-

olência. A polícia antimotim foi reti-

rada das ruas. A fonte do WSJ referiu 

que o Governo central tem outra es-

tratégia: deixar passar o tempo, esper-

ando que os protestos percam força e 

desapareçam.

Na celebração oficial do dia nacional 

em Hong Kong, uma cerimónia 

fechada para 2500 pessoas, viu-se um 

sinal dos protestos: uma política lo-

cal foi vestida de amarelo e um jurista 

abriu um guarda-chuva amarelo; é a 

cor que os activistas usam em fitas no 

pulso ou laços na lapela.

Depois de hasteada a bandeira chine-

sa, Leung — conhecido em Hong 

Kong por “Leung 689”, o número de 

comissários que o escolheram para 

chefiar o governo do território — 

falou do sistema eleitoral, advertindo 

que é melhor ter parte do que se quer 

do que ficar sem nada. “É compreen-

sível que pessoas diferentes tenham 

ideias diferentes sobre a reforma 

eleitoral. Mas é melhor termos o su-

frágio universal do que não o termos. 

É melhor que [o governo] seja eleito 

por cinco milhões de eleitores do que 

por 1200 pessoas.”

Leung expressou desejos de “todos 

os sectores da comunidade” poderem 

chegar a um acordo. Mas parte dos 

que o contestam, os estudantes, que-

rem começar por retirá-lo da equação. 

Fala-se na possibilidade de Pequim 

poder alargar a lista de candidatos, 

solução que não responde às exigên-

cias dos manifestantes. E os analistas 

dizem que se pode chegar a uma situ-

ação de impasse, com a China a não 

poder recuar na decisão devido ao 

risco de contágio — para já, são dois 

os focos de tensão devido à escolha 

dos próximos governantes: as antigas 

colónias Hong Kong e Macau.

Em Pequim, no discurso que profe-

riu, o Presidente, Xi Jinping, também 

não mencionou Hong Kong directa-

mente, mas garantiu que o objectivo 

do Partido Comunista da China é 

o do “desenvolvimento pacífico” da 

China e a defesa dos “interesses da 

maioria da população”. Aos olhos de 

Pequim, Hong Kong é uma parcela 

dessa China e há limites para o seu 

estatuto especial.

(Publico.pt)

Manifestantes lançam ultimato:
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Era um optimismo exacerbado acreditar que o ambiente de cal-

ma, tranquilidade e tolerância mútua que caracterizou as duas 

primeiras semanas da campanha eleitoral iria prevalecer até 

ao fim.

Fazendo justiça à cultura de intolerância que é característica do nos-

so mosaico político, os protagonistas da campanha, notavelmente a 

Frelimo e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), não 

quiseram deixar os seus créditos em mãos alheias.

E eis que em Nampula, Macia, Chókwè e Chibuto, os barões da in-

tolerância e violência políticas quiseram impor as suas vontades, ten-

tando inviabilizar um processo através do qual os moçambicanos têm 

a responsabilidade de escolher os seus governantes e representantes.

Os provocadores destes abomináveis actos não o fazem porque haja 

razões objectivas que os obriguem a ter que responder a alguma 

provocação. Eles agem de forma deliberada, com o único objectivo de 

boicotar as eleições e, por via disso, permitir que o caos seja o único 

modelo de governação a prevalecer no nosso país. São os inimigos da 

democracia, são os inimigos do povo.

Em todos os locais onde estes actos de violência ocorreram há sinais 

claros de que grupos de indivíduos actuando em nome do partido 

Frelimo mostraram-se intolerantes quanto à presença e manifestação 

pacífica dos seus opositores do MDM.

Contudo, estes indivíduos foram imediatamente desonrados quer 

pelo Presidente da Frelimo, Armando Guebuza, quer pelo candidato 

presidencial deste partido, Filipe Nyusi, deixando-os expostos como 

agentes freelancers, sem nenhuma ligação com este partido. 

Os pronunciamentos destas duas personalidades deixaram claro que 

não existe nenhum comando hierárquico dentro da Frelimo a favor 

da violência e da intolerância política que se registaram nos últimos 

dias. Ainda assim, seria de aconselhar que, para que se torne inequí-

voca a não predisposição à violência, os dirigentes políticos de todas 

as forças envolvidas nesta campanha eleitoral se pronunciassem de 

forma aberta nesse sentido.

Um pronunciamento dos líderes dos três principais partidos políti-

cos, manifestando o seu repúdio contra a intolerância e violência e 

comprometendo-se a tomar medidas contra militantes ou apoiantes 

seus envolvidos em actos de violência, transmitirá uma mensagem 

muito clara de que os prevaricadores não gozarão de qualquer espécie 

de protecção caso sejam encontrados em contra-mão. É o método 

mais eficaz de dissuasão contra a violência eleitoral.

De qualquer modo, existe um código de conduta assinado entre a 

Comissão Nacional de Eleições (CNE) e os partidos políticos, e 

através do qual estes últimos se comprometem a promover acções 

contra a violência. Esses compromissos não podem ser só no papel, 

só para que não se diga que um determinado partido não foi sig-

natário. São compromissos que devem ser honrados e respeitados. 

Partidos que aspiram governar um país não podem ser notórios pela 

sua reputação de desrespeito pelos compromissos que assumem pu-

blicamente.

A um outro nível, é importante que a Polícia assuma as suas respon-

sabilidades e actue sem piedade contra os causadores de distúrbios, 

não importa a cor partidária dos seus autores. A Polícia não deve 

ser branda para com criminosos somente porque agem em nome de 

um determinado partido político. Se a Polícia quer ser respeitada, 

então ela tem que ser vista como respondendo a actos criminosos de 

maneira uniforme, sem se deixar influenciar por mais nada que não 

sejam as leis do país.

Nos casos de violência política a que já nos referimos, a Polícia agiu 

claramente a favor do partido Frelimo. Porque em todos os casos 

foram os militantes da Frelimo que lançaram ataques contra os seus 

opositores. E a Polícia não quis ofender a Frelimo; preferiu ofender a 

própria lei que os seus agentes e oficiais juraram defender, respeitar e 

fazer respeitar para se manter bem na fotografia. Um mau desempe-

nho, se quiserem a nossa opinião.

Violência eleitoral com 
patrocínio da PRM

O 
caso do Mercedes da CTA 
foi  apenas, quanto a mim, o 
transbordo do copo. Entendo 
não haver problema absolu-

tamente nenhum em alguém ofere-

cer um carro ao Presidente Guebuza,  

independentemente do seu valor e do 

alcance. 

O problema é, como um político da 

dimensão de Armando Guebuza levou 

mais de 72 horas a tomar a decisão que 

devia ter tomado, na manhã do dia se-

guinte à oferta. Tomando em conside-

ração que foi o Presidente quem man-

dou promulgar a lei. 

Aliás, a lei da Probidade Públi-

ca criou fricções profundas entre 

dirigentes de órgãos de soberania 

do Estado, todos membros do par-

tido Frelimo e entre o Governo 

e a sociedade civil. Quem não se  

lembra das famosas declarações 

da senhora Margarida Talapa que, 

de plenos pulmões, fez referên-

cia aos de dentro e aos de fora..., em 

sede da Assembleia da República.  

Podendo se entender que o Pre-

sidente Guebuza não quisesse ser 

indelicado, declinando o Merce-

des, no dia seguinte de manhã, uma 

carta da Presidência da República 

devia ter seguido para CTA, comu-

nicando a devolução. Isso não acon-

teceu e tal mostra - claramente - que  

alguém pago pelos impostos de todos 

Presidente Guebuza tem uma 
péssima assessoria de imagem  
Por Rafael Bié  

nós para cuidar da imagem do Presi-

dente Guebuza esteve a sornar. 

A carta de quem cuida da imagem do 

Presidente Guebuza devia ter seguido 

a CTA, comunicando que o presen-

teado agradece o gesto daquela agre-

miação económica, mas que sugere 

que se venda o carro e o dinheiro se 

reverta, por exemplo, à Cruz Verme-

lha de Moçambique, Casa do Gaiato  

ou a uma instituição de caridade. 

Este gesto ajudava até (estamos em ple-

na campanha eleitoral) a captar alguma 

simpatia e, por tabela, mais alguns votos 

para a Frelimo e seu candidato. Porque 

quer queiramos quer não, se alguém 

quiser ser honesto consigo mesmo vai 

concordar se se disser que, mesmo com  

tantas realizações, o Presidente Gue-

buza tem a sua imagem nas ruas da 

amargura. 

Dizer o contrário seria o mes-

mo que descobrir o sexo dos anjos!  

Todos falam do desgaste da imagem do 

Presidente Guebuza, incluindo dirigen-

tes de instituições do Estado, membros 

da Frelimo a todos os níveis. Todos fa-

lam da imagem do Presidente Guebu-

za, incluindo jornalistas da rádio e tele-

visão públicas e se o fazem é que sabem  

que a mesma provoca muita repulsa a uma 

boa parte significativa do maravilhoso  

povo. 

Alguns integrantes do tal de G40 fa-

lam da imagem do Presidente Gue-

buza nos cafés e dizem a mesma coisa 

que se diz em vários círculos de opinião 

deste país: que a imagem do Presidente  

inspira cuidados especiais ainda que 

em público comportem-se no politica-

mente correcto. 

Por outro lado, a lei de Probidade Pú-

blica visa(va) servir de freio a comporta-

mentos que configurassem conflitos de 

interesse sobretudo na área sócio-eco-

nómica. Assim sendo, seria de esperar 

que o Gabinete Jurídico da CTA tives-

se alertado ao respectivo responsável  

máximo da organização, que com o 

seu gesto estava a comprar uma saia 

justa para o Presidente Guebuza.  

Independentemente de o Presi-

dente ter devolvido o Mercedes, 

mantém-se uma curiosidade, que 

é a de saber quem são os integran-

tes do Gabinete Jurídico da CTA.  

Será que a Assessoria Jurídica da 

CTA não aconselhou o senhor Ro-

gério Manuel e seu board das con-

sequências que o seu acto iria cau-

sar, sujeitando o Presidente a toda 

esta chacota e repreensão públicas.  

Em algum momento se é forçado a pen-

sar que a Assessoria Jurídica da CTA 

funcionou mas que interesses obscuros 

de alguns integrantes da direcção da 

CTA ditaram a que mais uma vez se  

atirasse a imagem do Presidente para 

o barulho. Já o outro dizia: os fins não 

olham a meios. Mesmo que para tal se 

pinte o Presidente com a cor de carvão 

de Moatize.

Multa

Marcelo Mosse colaborador permanente 

Parece que 
é a maior racha 

na união
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Foi em finais de ano de 1970. Eu tinha por aí 

17 ou 18 anos de idade.

Estava no sexto ano do Liceu Salazar a ca-

minho do sétimo, mas a navegar no meio de 

dificuldades financeiras para as quais não via ne-

nhuma via viável.

Vivia com o meu irmão mais velho, carpinteiro 

marceneiro na indústria de carroçarias ali na Ma-

tola, que depois do quinto ano olhou para mim e 

disse: Fernando, cumpri a parte que o nosso pai nos 

pediu.

Paguei-te a escola desde a primeira classe até ao 

quinto ano.

Agora és um homem.

Se queres continuar a estudar, sustenta os teus es-

tudos.

Eu também tenho que pensar na minha vida.

Tenho que casar, ter mulher e filhos.

E assim fiz: estava no Liceu Salazar no sexto ano 

nesta situação. Mas nunca pus na minha cabeça 

que pudesse desistir de estudar.

Tudo em mim indicava que apesar de ser muito in-

teligente, modéstia à parte, faltava-me muito para 

satisfizer as exigências que o nível exigia.

Era preciso comprar muitos livros, pagar a explica-

dores fora das aulas e eu tinha uma relação muito 

problemática com duas disciplinas que era o latim 

e o alemão, cujas professoras eram tremendamente 

racistas.

Na turma do sexto ano havia dois alunos negros: 

eu e o João Luís Vitorino Júnior, que mais tarde foi 

juiz conselheiro do Tribunal Supremo e um mulato 

chamado Manuel Jorge Correia de Lemos.

Estava nesse desespero quando me caiu do céu em 

1970 o grande projecto de professor Noronha Feio, 

que consistiu em abrir nos subúrbios de Lourenço 

Marques unidades escolares onde os meninos pre-

tos de pais pretos pobres, para além de aprender 

que “B e A é BA! e que 1+1 é 11, tinha ginásios ao 

ar livre com fixa, traves, campos desportivos multi-

valentes, tapetes e nalguns casos até piscina.

Eu fui dos primeiros monitores a dar ginástica 

numa destas unidades.

Tinha 18 anos, era estudante e recebia um balúrdio 

de dinheiro.

Nada mais, nada menos que dois mil escudos.

Só para comparar com o meu irmão mais velho, 

esse que me tinha pago estudos desde a primeira 

classe até ao quinto ano, recebia na INCAR 1500 

escudos.

Nesse dia saí com o meu salário no bolso e senti-

-me o dono, não só da minha vida, como também 

de toda a cidade de Lourenço Marques.

Passei por uma pastelaria, pedi um pacote de leite 

fresco e uma sandes de queijo e fiambre (sempre fui 

louco por essa dose).

Fui passeando pela avenida da República, olhan-

do sobranceiramente para o Estádio Paulino dos 

Santos Gil, para as barreiras detrás dele, para o pa-

vilhão de Sporting de Lourenço Marques, passei 

pelo espaço onde agora fica a Feira Popular, atra-

vessei o restaurante Bocage, entrei pelas arcadas 

onde vi roupas, discos e coisas dos meus sonhos 

agora, porém, com a segurança de que se quises-

se poderia comprar aquilo tudo incluindo o seven 

single dos Beatles, cujo título era Imagine. Depois 

passei pela Minerva Central e fiz uma listagem 

mental das obras que iria comprar.

Fui até à praça Mac Mahon, apanhei a carreira 7 

e fui até Xipamanine convidar a minha namorada 

para matiné do domingo no cinema Scala.

O filme era: O último tango em Paris com Marlon 

Brando.

Depois da matiné fomos tomar sorvete de baunilha 

e morangos no Café Scala, a murmurar baboseiras 

como estas: Fernando, amo-te muito e eu: “Isabel, 

só a morte vai nos separar”.

Foi o meu primeiro salário e o meu último amor.   

O meu primeiro salário 

A 
Ordem dos Advogados 
de Moçambique é uma 
pessoa colectiva de di-
reito público criada em 

1994, congregando todos os Li-
cenciados em Direito que exercem 
a advocacia. Tendo em conta o 
seu relevante papel, considerando 
que desenvolve uma actividade de 
interesse público, o Estado con-
cedeu um conjunto de prerroga-
tivas e imunidades a quem exerce 
a advocacia. O advogado ou quem 
exerce o mandato judicial tem o 
direito ao silêncio, relativamente 
aos factos de que tenha conheci-
mento no âmbito do exercício da 
profissão. Para além disso, tem, 

também, o direito de comunicar 

pessoal e reservadamente com o 

réu preso, mesmo em estabeleci-

mento militar.

A polícia não é um mero espectador 
das eleições
Por Tomás Timbana*

A realização das eleições de 15 de 

Outubro próximo será um mo-

mento importante de afirmação 

do nosso Estado e da vitalidade 

das suas instituições. Não basta, no 

entanto, realizarmos eleições, se as 

mesmas não forem livres, transpa-

rentes e justas; não basta realizar 

eleições se os partidos e os can-

didatos não tem possibilidade de 

apresentar, de forma livre, as suas 

propostas de governação.

O quadro legal para a realização 

de eleições gerais estabelece um 

conjunto de direitos e obrigações a 

todos os intervenientes. Os acon-

tecimentos dos últimos dias, par-

ticularmente as escaramuças entre 

militantes de partidos nos mais 

diversos pontos do país, em parti-

cular nesta província, mostra que o 

caminho para alcançarmos um Es-

tado de Direito Democrático ain-

da é longo. É, aliás, inquestionável 

que as autoridades competentes – 

sobretudo a Polícia e Procuradoria 

– devem agir imediatamente para 

a protecção de todos os interve-

nientes e a responsabilização dos 

autores de tão condenáveis actos.

Se é verdade que há necessidade 

de se apurarem responsabilidades 

e punir-se os infractores, é ponto 

assente que a Polícia tem um pa-

pel muito importante na preven-

ção de situações dessa natureza. É 

incompreensível que tomando co-

nhecimento do roteiro dos candi-

datos e dos partidos previamente, 

a Polícia não seja capaz – ou não 

tenha sido capaz – de criar condi-

ções de segurança para a realização 

das actividades da campanha. Se 

a Polícia tem acesso a essa infor-

mação, deve organizar-se melhor e 

criar todas as condições para que o 

desfile decorra sem sobressaltos. O 

papel da Polícia não é – nem deve 

ser – de mero espectador. A polí-

cia tem um papel importante, pelo 

que qualquer acto de vandalismo 

que ocorra, pode-se lhe imputar 

por omissão, por não ter exercido 

as suas funções.

A Polícia deve, sobretudo, tratar 

todos os candidatos ou partidos de 

forma idêntica, justamente porque 

todos têm os mesmos direitos e é 

incompreensível admitir-se que 

possa ocorrer de forma diversa. A 

actuação – ou falta dela – da polí-

cia nos últimos dias,  mostra, pois, 

o longo caminho que temos de 

percorrer.

Perante o clima que as escaramu-

ças dos últimos dias podem criar, a 

Ordem dos Advogados não pode 

ficar indiferente. Não se pode 

manter no silêncio. Tal como a so-

ciedade não pode, nem deve, ficar 

indiferente. Deve exigir que as au-

toridades competentes exerçam as 

suas funções, justamente porque 

uma das atribuições da Ordem é a 

defesa do Estado de Direito De-

mocrático, o qual está a ser posto 

em causa com os episódios acima 

referidos. 

A legislação eleitoral estabelece 

um regime jurídico muito aperta-

do para a instrução e julgamentos 

dos ilícitos eleitorais: três dias para 

o Ministério Público instruir, 48 

horas para o juiz julgar e três dias 

para remeter o processo ao Con-

selho Constitucional, em caso de 

impugnação da decisão do tribu-

nal. Esta situação vai exigir de to-

dos nós uma outra atitude perante 

o trabalho. Sentimos nos últimos 

dias uma enorme preocupação dos 

tribunais e das procuradorias por 

causa dessa situação. Os advoga-

dos, já habituados a prazos aperta-

dos, estão disponíveis para exerce-

rem as suas atribuições no âmbito 

do contencioso eleitoral. Isso vai 

exigir uma polícia mais preparada, 

justamente porque tem um papel 

na prevenção e repressão dos ilíci-

tos eleitorais.

Todos os partidos e candidatos têm 

responsabilidade numa campanha 

eleitoral ordeira e civicamente im-

pressível. A imprensa, seja do sec-

tor público seja do sector privado, 

tem aqui um papel importante e 

central. Deve reportar com isenção 

e responsabilidade, tratando todos 

os candidatos e partidos com im-

parcialidade.

Como disse alguém em algum 

lugar, não basta condenar a ocor-

rência de actos de vandalismo. É 

necessário agir para que tais actos 

deixem de ocorrer. Isso, só as au-

toridades competentes têm autori-

dade para fazer.

*Excerto editado da intervenção 

por ocasião da tomada de posse do 

delegado da OAM em Gaza, perante 

o governador desta província. Título 

da responsabilidade do SAVANA

Os candidatos prometem 

desde água e energia a 

empregos, desde em-

pregos a hospitais e 

escolas de boa qualidade, des-

de hospitais e escolas de boa 

qualidade ao funcionamento 

racional do Estado, do funcio-

namento racional do Estado à 

redistribuição da riqueza. 

As promessas desfilam, em to-

dos os partidos, como rios im-

petuosos que saltaram fora das 

margens e penetram sem freios 

nos ouvidos e nas almas das 

multidões.

Desses rios impetuosos faz 

também parte a autopromoção 

política. Os candidatos vão as-

severando às multidões sequio-

sas de novidade e mudança que 

são os únicos conhecedores do 

desenvolvimento, os únicos 

dispondo de maturidade, das 

chaves da boa governação, dos 

segredos do futuro, os únicos 

capazes de fazer a gestão trans-

parente do Estado, de gerir a 

unidade nacional, os únicos, 

enfim, preparados para acabar 

com a malevolência, a miséria e 

a intranquilidade.

Eleições 2014: promessas 
e autopromoção
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Vrrrrrrrrummmm!Vrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrruuuuuuuummm
mmmmm!!!
Vamos lá acelerar ainda 

mais!

O quê?!!! O que é que vocês 

querem?!!!!!!

Que eu pare?! Estão malucos 

ou quê? Se ainda agora me de-

ram o carro...

Vocês insistem? É para isso 

que eu vos pago? Para me 

chatearem quando estou a ex-

perimentar o meu carro novo? 

Querem que vos demita já?!

Estão-me a dizer que o carro 

não pode ser meu? Seus estú-

pidos! Se recebi as chaves, di-

rectamente, daquele (como se 

chama ele?) da CTA? Aqui, 

directamente, na minha mão...

E é tão bonito!!!!

A lei?! Mas de que lei é que 

vocês estão a falar?! Probidade 

Pública? Sei lá eu o que é isso 

de Probidade Pública!

Foi o meu Governo que pro-

duziu essa tal lei? Não acredito! 

E a Assembleia da República 

aprovou-a?!!!! Deviam estar 

todos com os copos... Vou ter 

que falar com a Verónica. Uma 

conversa muito a sério.

Que vou ter de devolver o car-

ro?!!!! Vocês estão doidos varri-

dos!!!!! Nem morto eu devolvo 

este carro!!! Acho que nunca vi 

nenhum tão bonito, tão apro-

priado à minha auto-estima...

Não tem que ser nada!!! Afinal 

quem é que manda no nosso 

país? Não sou eu?

Está bem, há a Constituição e 

essas outras leis, mas isso é para 

aplicar aos outros, aos que não 

somos nós!

De qualquer forma quero uma 

lista dos deputados que vota-

ram a favor dessa lei. Vai tudo 

para o Niassa. Lá mesmo em 

ciiiiiiiiiima!!!!

Foi a Ministra da Justiça que 

propôs a lei ao Parlamento?!! 

Essa Levy?!!! Eu devia ter 

pensado três vezes antes de a 

nomear. Estava-me a preparar 

esta armadilha desde o princí-

pio. Agora é que eu a topo! Já 

para o Cú de Judas com bilhete 

só de ida!!!

Mas que papel é esse?! Tenho 

que assinar em baixo?!!! Não 

assino nada!!!

É o papel da devolução do 

Mercedes? Mas tem mesmo 

que ser? Mesmo?!!!

Está bem... eu assino...

Emprestem-me uma caneta... 

Obrigado.

Ó Edson, não consegues sequer 

arranjar-me uma caneta esfero-

gráfica que funcione?!!!

Não sei onde tinha a cabeça 

quando te nomeei...

Monólogo

A 
campanha está a decorrer 

sem incidentes de maior 

relevância: dirão uns. 

Outros dirão claramen-

te o contrário. Esta campanha 

eleitoral, relativamente às de-

mais, está a ser a grande campeã 

da violência. A violência, em si, é 

usada como material de campa-

nha. Os donos da violência elei-

toral não são os que se envolvem 

directamente no embate frontal. 

Não são aqueles que pegam num 

instrumento contundente para 

quebrar maliciosamente o car-

ro de um pacato cidadão e mui-

to menos aqueles que à paulada 

investem fortemente nas costas 

dos outros como que a pretender 

endireitar a coluna do adversário. 

Materiais de campanha 
Não são esses. Os donos da violência 

são aqueles que delineiam a campanha 

eleitoral dos seus partidos. A violência 

dos membros é uma clara expressão 

da estratégia montada pelos gabinetes 

eleitorais. Os “gabinetes” que provem 

o contrário. Por que razão essa mesma 

violência ocorre com forte incidência 

e êxito entre os membros dos partidos 

Frelimo e MDM? 

A questão da urna transmitindo a 

ideia do funeral ou enterro do candi-

dato do partido no poder foi geradora 

de violência contra os seus mentores 

protagonizada por agentes que devem 

velar pela lei e segurança. Condenou-

-se (e condena-se), por um lado, a ideia 

do enterro como forma de campanha 

eleitoral e, por outro, reprovou-se a 

atitude de pura violência patrocina-

da por parte de quem não deve optar 

por medidas extremas como primeira 

solução antes de esgotar outras alter-

nativas ao seu dispor. Provavelmente, 

têm alguma razão os que condenam 

(ou condenaram) o facto de a polícia 

ter-se apropriado da tal urna (caixão) 

que é tida como material de campa-

nha desse partido. É que o material de 

campanha dos partidos políticos não 

deve ser destruído por quem quer que 

seja e muito menos por quem tem o 

dever de proteger esses mesmos ma-

teriais. Agora, se a urna (o caixão) é 

reprovável como material de campa-

nha…, ela em si não justifica a violên-

cia como outro material de campanha. 

Oferecer um “carrão lembrança” ao 

Presidente da República, ainda que 

se diga que é um problema ultrapas-

sado por “supostamente” ter declinado 

a “grande máquina”, é também um 

bom material de campanha. Como já 

diz um dos candidatos, a-propósito: a 

ganância é que mata a nossa socieda-

de. Fica difícil perceber se o acto de 

“oferta” foi algo genuíno para descre-

dibilizar o Chefe de Estado, man-

chando a sua imagem, testando-o nos 

seus apetites, ou se tudo não passou de 

uma campanha para atingir directa ou 

indirectamente o seu candidato (FN). 

Como este candidato olhará para o 

seu grande promotor caso vença as 

eleições? Estará em condições de con-

tinuar a olhar para ele como um in-

divíduo sem ambições desmedidas? É 

o que pode acontecer quando alguém, 

pela sua atitude, não cria (não criou) 

a cultura de ser bem assessorado. Em 

tempo de campanha eleitoral po-

de-se aceitar ou dar o braço polí-

tico a torcer quando o eleitorado 

reclama justiça.

Um outro material de campanha 

é a percepção de “despartidari-

zação”, isto é, como o partido no 

poder começa a perceber esta 

questão. Quando o MDM aparece 

nas cerimónias públicas abertas a 

todos os cidadãos surge a polícia 

a produzir cartas apelando à não 

partidarização dessas cerimónias. 

Uma atitude louvável que pode-

rá ser extensiva a todo o país. Há 

mesmo muito material de cam-

panha! Que não reclamem os que 

só pensam em cartazes, capulanas, 

camisetas, bonés, e outros, como 

únicos materiais de campanha.

Com o fim das hostilidades militares e com a 

“Cerimónia de Assinatura do Memorando de 

Entendimento, resultante do Diálogo Políti-

co entre o Governo e a Renamo” ocorrida em 

Maputo a 5 de Setembro de 2014, são as vidas huma-

nas de cidadãos que se respeitam e preservam, é o seu 

dia-a-dia que flui, funcionam os hospitais, as escolas, 

cultivam-se os campos, exulta-se de alegria livre e não 

contida, é a PAZ em Moçambique! 

Percorrer por estrada as Províncias como 

Sofala, Manica, Tete, Zambézia, Nampula e 

Cabo Delgado que me perdoe o Niassa estou 

mesmo em falta, vê-se, constata-se, sente-se 

mudança, muitas oportunidades para peque-

nos e médios empresários sejam nacionais 

ou estrangeiros. Dependendo das actividades 

a desenvolver é bom que os empresários se 

compenetrem que é necessário muito traba-

lho, muito sacrifício, muita compreensão, para 

o projecto singrar. O dinheiro é importante, 

mas não determinante. O domínio do negó-

cio a desenvolver, a competência, a liderança, 

vem daí. Permitam-me parafraseando o sau-

doso engenheiro de pontes, também algumas 

suas em Moçambique, Zambeze na cidade de 

Tete e a do Save, por exemplo, dizia ele com 

frequência: “QUEM SABE FAZ, QUEM 

NÃO SABE, ENSINA”. O mercado seja do 

destino a dar à produção agrícola, hortícola, 

avícola, pecuária, caprina, ovina, suinicultura, 

coelhos, o que for, como a logística, infra-es-

truturas, estradas e pontes, ainda fragilizadas 

para as exigências que as empresas e os mer-

cados pretendem. Claro, poder-me-ão dizer, 

o mercado tudo regula, a lei da oferta e da 

procura, os meios de transporte adequados 

aparecem com as necessidades, mas em al-

guns dos casos anteriormente referidos o tipo 

de embalagem, a calibração, a qualidade, a ar-

mazenagem, exigem os seus requisitos, têm as 

suas particularidades. As possíveis concessões 

de espaços (Lei de Terras), sua localização 

e dimensão, atenta a natureza da actividade 

são determinantes.  Bem, e os portos e aero-

portos, a operarem com os recursos humanos 

e equipamentos adequados às solicitações, 

sempre com atenção aos custos de operação 

e ainda à rapidez com que se exporta seja em 

carga contentorizada ou geral, seja à rapidez 

com que se faz sair o contentor do porto ou a 

carga geral no caso das importações.

A expansão da banca comercial com agên-

cias a surgirem nos Distritos é um caminho 

importante, nos meios urbanos, se dotassem 

as mesmas com muito mais pessoal, o cliente 

não perderia tanto tempo em filas interminá-

veis e eram postos de trabalho que se criavam.

Os mercados dos seis Países vizinhos que fa-

zem fronteira com Moçambique, mercados 

emergentes para produtos e serviços das em-

presas moçambicanas são um destino a não 

desperdiçar. Daí que a ser possível as associa-

ções empresariais moçambicanas organiza-

rem com regularidade missões empresariais 

a estes seis destinos, seriam novas oportuni-

dades que se criavam, num e noutro sentido, 

pois o inverso também ocorreria, as suas con-

géneres desses Países também promoveriam 

as deslocações e buscas de oportunidades em 

Moçambique.

Os indicadores económicos recentes de Mo-

çambique têm relevante importância que se 

analisem, sem prejuízo de uma deslocação ao 

local onde eventualmente se pretenda instalar 

ou desenvolver uma actividade empresarial, 

não será demais consultar, ouvir as entidades 

oficiais locais, nomeadamente as governa-

mentais e municipais, sejam do Distrito ou da 

Província, as representações diplomáticas, as 

associações empresariais, a banca comercial, 

as universidades ou outros estabelecimentos 

de ensino, recurso a consultores e outros.

Moçambique vive um ritmo de mudança, 

a velocidade da busca de soluções de onde, 

como, e quando investir é, pode-se dizer, ace-

lerada. Aqui fica o desafio!

*Advogado

Moçambique em ambiente de 
paz, vive a campanha eleitoral!
Por Augusto Macedo Pinto*
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Terminou, na última terça-
-feira, em Ankara, capital 
da Turquia, a concretização 
do sonho moçambicano: 

a participação no primeiro mun-

dial de basquetebol feminino. O 

rescaldo foi este: o país terminou, 

sem vitória, a sua participação 

na XVII edição do campeonato 

mundial da categoria, que decorre 

desde sábado último naquele país 

euro-asiático.

As “Samorais” foram as primeiras 

a entrar em prova, estreando na 

mesma diante do Canadá, onde 

perderam por uma diferença de 

15 pontos (54-69). Na segunda 

jornada, as meninas de prata afri-

cana (vice-campeãs africanas em 

2013) sucumbiram frente à Fran-

ça, perdendo por uma diferença 

de 44 pontos, ou seja, 45-89. Fi-

nalmente, na última jornada, Mo-

çambique teve pela frente a anfi-

triã e, até então, líder destacada do 

grupo, Turquia, onde perdeu por 

64-54.

Isto é, nas três partidas disputadas, 

a nossa selecção não marcou mais 

que 54 pontos e não perdeu com 

menos de 10 pontos. 

Para o seleccionador nacional, 

Nasir Salé, a selecção nacional 

Mundial de basquetebol

Ode às nossas guerreiras
Por P. Mubalo e A. Maolela

portou-se da melhor forma pos-

sível porque conseguiu ir atrás do 

resultado, mesmo em momentos 

críticos.

Salé destaca a entrega e deter-

minação das meninas durante as 

três partidas e em particular na 

primeira e terceira jornada, onde 

a selecção esteve sempre próximo 

do resultado.

Depois de fazer parte das cinco 

melhores do Afro-basquete 2013, 

Leia Dongue voltou a ser prota-

gonista nacional na competição 

ao conseguir somar, no total dos 

jogos, 33 pontos. Dongue foi me-

Para o Ministro da Juventu-
de e Desportos, Fernando 
Sumbana, a participação 
da nossa selecção no mun-

dial da Turquia foi positiva porque 
“representaram a nossa sociedade 
condignamente”, algo prometido 
antes da partida para o evento. 

Apesar dos elogios, Sumbana ad-

mite: “estávamos conscientes nos 

resultados, apesar de nunca termos 

aceitado de ânimo leve. Sabíamos 

que íamos a um torneio de alta 

competição, onde os adversários 

são de outro gabarito, mas as nos-

sas meninas mostraram estar em 

ascensão e jogaram ao nível do 

basquete mundial”.

Tendo acompanhado, ao vivo, os 

primeiros  dois jogos, o titular da 

pasta da Juventude e Desportos 

Mesmo sem vitória, “Samorais”  cumprem a promessa: representarem condignamente o país

lhor em dois, primeiro contra a 

França, onde apontou 18, menos 

um que a adversária francesa, San-

drine Gruda.

Na primeira jornada, Rute 

Muianga foi a melhor jogadora do 

encontro ao fazer 14 pontos con-

tra 11 da turca Lara Sanders.  

Jogando na capital turca, as “Sa-

morais” tiveram apoio dos compa-

triotas residentes naquele territó-

rio que se localiza entre a Europa 

e a Ásia.

Aliás, olhando pelos resultados 

produzidos pelas representantes 

africanas, Moçambique teve a me-

lhor participação. 

O segundo representante africano, 

Angola, estreou-se na prova com 

uma pesada derrotada diante da 

Sérvia por 42-102, seguindo-se 

a China por 39-65 e, por último, 

diante dos Estados Unidos da 

América por 119-44.

Ou seja, nos três jogos, Angola 

marcou 125 pontos contra 286 

sofridos, correspondentes a 161 

pontos de diferença, não tendo 

marcado mais de 44 pontos e não 

sofrido menos que 65 pontos. Por 

sua vez, as “Samorais” marcaram 

no conjunto 153 pontos contra 

222 sofridos, fazendo 69 pontos 

de diferença.   

De referir que as “Samorais” con-

quistaram o lugar, entre as 16 me-

lhores do mundo, após terminar, 

em segundo lugar, no Afro-bas-

quete decorrido em Maputo, em 

Setembro do ano passado e An-

gola por ter conquistado a mesma 

prova.   

“Podíamos ter feito melhor”
-Defende Armando Meque, treinador de basquetebol

aponta a altura como tendo sido o 

principal factor para os resultados 

conseguidos.

“Vi os primeiros dois jogos e o que 

constatei é que as nossas jogadoras 

eram baixinhas em relação às ad-

versárias”.

Terminado o mundial da Turquia 

e com os Jogos Africanos à vista 

(agendados para Setembro do pró-

ximo ano, no Congo-Brazaville), 

Fernando Sumbana adianta: “o 

trabalho é que nos devolverá aos 

palcos de excelências”, como o da 

Turquia. 

“Apesar de, actualmente, termos 

boas selecções de base, como 

sub-18, há uma necessidade de 

trabalharmos afincadamente no 

desenvolvimento desta modali-

dade. Temos que trabalhar muito, 

de modo a podermos regressar ao 

mundial, mas para tal temos que 

apostar na formação. Os clubes 

devem apostar na formação e de-

vemos apostar no desporto escolar, 

pois sentimos que pode ser a incu-

badora do nosso desporto”, frisou.

Por sua vez, o Presidente do Co-

mité Moçambicano de Mini-Bas-

quete, António Azevedo, afirmou 

que a participação de Moçam-

bique foi positiva, na medida em 

que “não fugiu das previsões que 

tinha”.

Azevedo diz que a selecção fez 

jogos bem conseguidos diante das 

selecções do Canadá e da Turquia, 

visto que “conseguiu discutir o re-

sultado até ao último minuto”.

“Representaram condignamente o 

nosso país porque, em dois jogos 

(1º e 3º), estivemos sempre pre-

sentes e procurámos sempre estar 

presentes no jogo. Jogar cara-a-

-cara contra Turquia e Canadá é 

algo muito bom e mostra a nossa 

evolução”, destacou.  

Questionado se seria justo dizer 

que Moçambique foi a melhor 

selecção africana neste mundial, 

o Presidente do Comité de Mini-

-Basquete avançou que é “compli-

cado comparar” as duas selecções, 

esclarecendo que Angola levou à 

competição uma equipa do futu-

ro, onde há entre quatro a cinco 

atletas com 19 anos de idade, mas 

admitiu que sob ponto de vista de 

resultado, “fomos melhores”.

Em relação ao desenrolar da com-

petição, Azevedo destaca a per-

fomance da anfitriã Turquia, da 

Austrália, Espanha, dos Estados 

Unidos da América (EUA) e da 

França e adianta: “teremos um 

novo campeão do mundo, ainda 
que os EUA estejam em prova”. 
Para o treinador da Politécnica, foi 
bom a selecção nacional ter parti-
cipado do evento, mas admite: “po-
díamos ter feito melhor se tivésse-
mos uma competição”.
Meque considera: “os resultados 
conseguidos não reflectem a rea-
lidade do nosso basquete” e alerta: 
“não adianta participar numa com-
petição para não ganhar”.
Com a média de idades apresen-
tada no mundial, 29 anos, o trei-
nador da Politécnica perspectiva 
um “futuro negro” na modalidade 
porque “não preparamos nenhuma 
selecção substituta”.
A fonte acrescenta: “perdemos 
a oportunidade de lançar novos 
talentos”, exemplificando com a 
Angola que lançou entre quatro a 

cinco novas caras.  
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O 
Ferroviário e o Costa do 
Sol, ambos da capital, dis-
putam, neste domingo, a 
partir  das 14:30 horas, no 

Estádio da Machava, a segunda 
e última mão de acesso à final da 
Taça de Moçambique em futebol, 
edição – 2014. Os finalistas vão 
disputar o troféu, próximo mês, 
no Estádio Nacional do Zimpeto. 
Os canarinhos e os “locomotivas” 

empataram sem golos no jogo da 
primeira mão, no terreno da pri-
meira equipa, daí que a partida 
deste domingo seja disputada no 
Estádio da Machava. É para já um 
frente-a-frente entre dois tugas, 
Vítor Pontes e Nelson Santos. 

Os dados disponíveis indicam que  

o Ferroviário já venceu a prova por 

cinco vezes, o que mostra que é 

uma equipa de alto gabarito ain-

da que neste ano esteja a lutar pela 

manutenção no escalão máximo 

do nosso futebol. Mas, de qualquer 

das formas, a Taça de Moçambi-

que, por ser a segunda maior prova 

futebolística do país, pode vir a ser 

a salvação da equipa. Em termos 

de finais,  até ao momento totaliza 

nove na história. 

A última final disputada (e ga-

nha) pela equipa de Vítor Pontes, 

remonta desde 2011, sendo que 

os “locomotivas” eram treinados 

Pontes versus Santos

Cozido à portuguesa!
Por Abílio Maolela

por Nacir Armando, derrotaram o 

Chingale de Tete, de Sérgio Faife, 

por 3-0. 

Por sua vez, o treinador dos “lo-

comotivas”, Vítor Pontes, tenta 

alcançar a sua segunda final con-

secutiva na prova, depois de levar o 

Clube do Chibuto à sua primeira 

final no ano passado, onde perdeu  

diante do Ferroviário da Beira, por 

2-0.

Com o título do Moçambola fora 

das contas (ainda na primeira vol-

ta), o Costa do Sol, 11 vezes ven-

cedor da Taça de Moçambique, 

tem, igualmente, nesta competição  

a sua salvação. 

Procurando pela 15ª presença, os 

“canarinhos” há sete anos que não 

conquistam a competição e o úl-

timo feito registou-se em 2007, 

onde golearam o Ferroviário de 

Nampula por três bolas sem res-

posta.

E a última presença canarinha em 

finais da taça data de 2012, onde 

perderam para então Liga Muçul-

mana por uma bola a zero, com 

golo de Telinho. 

Neste ano, as duas equipas com 

ainda um jogo disputado no Mo-

çambola entre si, o Costa do Sol 

leva vantagem não só na classifi-

cação, mas também no confronto 

directo. Na 10ª jornada do Mo-

çambola, os “canarinhos” visitaram 

o Estádio da Machava e venceram 

por duas bolas a uma.

Aliás, em 2012, os “canarinhos” 

derrotaram, no Estádio da Macha-

va, o seu rival por 4-2, na marcação 

das grandes penalidades, após um 

empate a um golo, no jogo a contar 

para os quartos-de-final. 

Enquanto os colossos lutam, na 

Machava, por uma das vagas dis-

poníveis para o Zimpeto, em 

Novembro próximo, o Estrela 

Vermelha de Maputo procura o 

“impossível” diante do Ferroviário 

da Beira.

Os “alaranjados” de Maputo re-

cebem, no campo emprestado do 

Costa do Sol, os “locomotivas” da 

Beira, também em jogo inserido 

na segunda mão da competição. 

Na primeira, os “locomotivas” da 

Beira receberam e cilindraram o 

campeão da Cidade de Maputo 

por 4-1.

O Estrela Vermelha procura al-

cançar a sua segunda final na his-

tória, depois de perder a de 1986, 

diante do Maxaquene, por duas 

bolas a zero, enquanto que o Fer-

roviário da Beira está prestes a dis-

putar a sua sétima final na história 

e segunda consecutiva.

De referir que o Ferroviário da 

Beira é o actual detentor da Taça 

de Moçambique.

Embora sem uma confir-
mação oficial da direc-
ção da Liga Desportiva 
da Maputo, o SAVANA 

soube, de fontes próximas, que 

Sérgio Faife foi afastado do 

cargo de treinador principal 

da liga Desportiva de Maputo, 

passando a treinador-adjunto. 

A decisão surge na sequência 

dos maus resultados alcança-

dos por Faife, que chegou a 

estar a dez pontos do segundo 

classificado da prova. A gota 

que fez transbordar o copo foi 

mesmo o empate consentido 

em Nampula com o Ferroviá-

Faife perde o chão e 
Daúde alcança o céu

rio local a zero bolas. Um jogo 

que, na opinião dos mais en-

tendidos na matéria, arrumava 

por completo as contas do tí-

tulo.

Na tentativa de obtermos mais 

esclarecimentos, contactámos o 

presidente de Liga, Rafik Sidat, 

que se escusou a prestar qual-

quer declaração. Entretanto, 

Sérgio Faife não confirma nem 

desmente o seu afastamento do 

comando técnico da Liga. 

No entanto, sabe-se que Daú-

de Razak, que antes desempe-

nhava a função de treinador-

-adjunto, passa a treinador 

principal. 

Por Abílio Maolela
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Por Luís Carlos Patraquim

Apesar de começar a escrever esta crónica ao som de Thelonious Monk, concor-
dando com ele – It don’t mean a thing if it aint got that swing – a verdade é que 
me veio à memória a Janis, Janis Joplin. Faço um flashback. Estou no Scala. 
Devidamente cortado pela censura, passa o doc sobre Woodstock, a desbragada 

JJ sobe ao palco e, entre várias canções, solta ainda mais a voz rouca e implora, irónica 
e sarcasticamente implora, “Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz?”. Deus já 
lhe dera um Porche, florido como convém a uma hippie. Naquele tempo a malta era 
toda contra a sociedade de consumo, indiferente ao fascínio de um Ray Bradbury pelos 
grandes centros comerciais que eram para o autor das Crónicas Marcianas o epítome ou 
o Aleph de um way of life urbaníssimo e tecnologicamente esplendoroso. Mas a Janis 
era assim. Bastava-lhe o Porche, as flores coloridas e as viagens delirantes com aquilo 
a que chamamos drogas. Tramou-se. Excessos de juventude já que não lhe deu para a 
moderação cultivada por Baudelaire ou Freud ou Walter Benjamin. Aliás, no tempo 
desta ilustre gente aquelas coisas não tinham bem a conotação que ainda hoje prevalece.

Voltemos à canção. O título não está hifenizado. Assim quiseram os seus autores, a Joplin 

e os poetas, ou letristas, McClure e Newirth, numa clara afronta à marca Mercedes-

-Benz, joint-venture dos senhores Karl Benz e Gotlieb Dlaimer, pioneiros alemães da 

indústria automóvel. O made in Germany começa com eles. Diz a lenda, ou será factual, 

que o nome Mercedes foi uma homenagem à mulher de Benz. Mercedes, em castelhano, 

mercês, dádivas, quase bênçãos que, no caso do fabuloso veículo, confirma sempre um 

percurso exitoso e uma falta de medo absoluto em enriquecer. O Mercedes-Benz está 

para os “doers” como o monte Parnaso está para os poetas. Escrevo “doers”, inglês mesmo, 

sem confusão nenhuma com o verbo doer e nem para aqui chamo as minhas dores ou as 

de outro alguém.

As variações da canção da pobre Janis Joplin são imensas. Até Glenn Gould, o genial 

pianista das Variações Goldberg, de Bach, fez dela uma versão, integrando a sua Solitude 

Triology. Interpretada à capela, a mordaz imploração a Deus lembra os amigos – “my 

friends all drive Porsches, I must make amends,(…)” – e recorda com fingido desabafo 

o trabalho sem recompensa de uma vida inteira, sem ajuda dos friends, reiterando a 

pergunta, “So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz?”. O caso não é para menos. E 

lá vai a Janis, enumerando o que o bom Deus lhe poderia dar, se não o carro ao menos 

uma televisão colorida onde ela sabia que passava um concurso, daqueles que obrigam à 

fidelização mas recompensam com dólares. 

A presença da marca Mercedes-Benz em Moçambique podia ser um case study. O fa-

moso logótipo das três hastes, inventado por Daimler e que depois Karl Benz circundou 

com o círculo, passe o truísmo, rasgou picadas e estradas ao longo de dezenas de anos. No 

final da década de sessenta, princípios de setenta, foi o símbolo do enriquecimento dos 

patos bravos da construção civil. Felizmente que esse tempo já passou!

Hoje, basta trabalhar arduamente para que as mercês surjam. As coisas boas da vida estão 

ligadas por um íman de solidariedade universal que só não contempla os que se recusam 

a integrar o campo magnético da prosperidade. A repulsa é só um filme do Roman Po-

lansky com a Catherine Deneuve. Ficções, inanidades, introspecções.

A ingénua Janis Joplin não percebia nada destas subtilezas. Uma fric num tempo que já 

passou e que se deve esquecer. As novas variações Benz são agora os nove milhões e meio 

de veículos espalhados pelo mundo e as múltiplas séries de produção. A sede do templo 

fica em Estugarda. Os fiéis, Deus os abençoe, estão espalhados pelo vasto mundo. Sia 

Vuma!

Janis Joplin e as 
variações BenzO 

músico Chico António realiza, no 
dia 24 de Outubro, no Centro Cul-
tural Franco Moçambicano, o con-
certo do lançamento do seu disco 

intitulado Memórias. Afirma que foi difícil 
gravar o disco. “Chegado aqui, desde 2012, 
vi que do sonho à realidade não é assim tão 
fácil. Tenho que agradecer às pessoas que 
me ajudaram. Fiz uma boa coisa mas acho 
que a satisfação tinha de ser muito maior 
se as coisas tivessem sido mais fáceis. Não 
é pelo dinheiro mas pela satisfação. Isso 
desgasta. O esforço de dois, três anos vai 
parar nos passeios e ser vendido a 50 me-
ticais. A música a ser distribuída pela pira-
taria. Provavelmente trabalhamos para os 
outros. Enriquecemos os outros. As rádios, 
casas de pasto tocam as nossas músicas sem 
pagar. Isso é muito amargo. O sentimento 
não é amistoso”, desabafa o músico.

O músico lamenta o facto de existir exclu-

são em relação aos patrocínios por parte das 

Dura caminhada
de Memórias  

ver um livro sobre mim. Partindo do prin-

cípio que fui um menino da rua mas que 

venceu. Para mostrar que nem todos os me-

ninos da rua ficam perdidos. Quando acom-

panhadas, encontram pessoas que sabem 

colocá-las nos devidos lugares, qualquer 

menino da rua pode ser alguém”, realça. 

Sobre as músicas que comportam o disco, 

refere que passaram por várias transfor-

mações até à sua finalização. “Esse reper-

tório que vou trazer agora é muito antigo 

que toquei muito nas casas de pasto, só que 

muitas pessoas não têm acesso. Em 1992 

começo a gravar as primeiras ideias. Logo 

que voltei da França e a tocar com o grupo 

Azaga, onde também estava o músico Zé 

Maria. Passaram outros músicos também. 

Mesmo alguns membros do Kapa Dech 

passaram por lá para beber porque estava a 

fazer um outro tipo de música com base em 

percussão, saxofone e guitarra acústica. Fui 

coleccionando as músicas. Depois do fim 

do Azaga continuei a trabalhar nas mesmas 

Chico António não vê com bons olhos os critérios que as empresas têm em relação aos patrocínios.

empresas. “A dificuldade em gravar está nos 

apoios e patrocínios. Para qualquer músico 

do meu nível. Há músicos que estão sempre 

a gravar. Muitos são deixados de fora quan-

do se trata de patrocínios. Precisamos de 

gravar para deixar como legado. Vamos per-

dendo esse legado pela falta de oportunida-

des. Os patrocínios parecem que têm olhos. 

Não sei quais são os critérios para patroci-

nar um artista na sua gravação. A maior par-

te dos músicos, bons músicos, têm imensas 

dificuldades de gravar. Se tivesse patrocínio 

estaria a gravar sempre. As pessoas têm de 

entender que gravar um disco custa muito 

dinheiro. A música precisa de empresas que 

estejam acessíveis”, explica.  

As empresas nacionais continuam a ter di-

ficuldades em patrocinar os projectos mu-

sicais. “Desde que iniciei essa campanha de 

pedido de patrocínio, em 2012, tive 14 res-

postas negativas. Muitos nem dão respostas. 

Não tive muita sorte nessas empresas, tiran-

do o Banco de Moçambique, Centro Cultu-

ral do Banco de Moçambique, Autoridade 

Tributária e o FUNDAC”, aponta. 

O artista pretende igualmente lançar um 

documentário e um livro que retrata uma 

fase da vida do músico. “Felizmente o filme 

está pronto. O Doutor Cabrita está a escre-

músicas com instrumentos convencionais”, 
explica.
O encontro do artista com Mano Diban-
go contribuiu para o aprofundamento de 
outros ritmos nacionais. “Ainda a trabalhar 
com o grupo Azaga, viajei com Zé Maria 
pelas províncias de Moçambique. Trabalhá-
vamos para UNICEF num projecto chama-
do Círculo da Paz, de resolução de conflitos 
através das artes. Em cada província tínha-
mos a missão de recolher os ritmos tradicio-
nais, facto que fez Manu Dibango salientar 
numa conversa conhecer melhor os ritmos 
de Moçambique”, recorda.
As questões sociais e políticas da socieda-
de moçambicana estão no disco do autor 
da música Baila Maria. “Os temas abordam 
questões sociais e políticas, mas não na for-
ma de atacar a política. Digo aos políticos 
o que está errado e o que está bem, que ca-
minhos devemos seguir para que a socieda-
de seja estável. Algumas músicas falam do 
amor, mas à minha maneira. Pensei em in-
cluir no disco músicas como Mercandonga 
que acho ser um tema actual, que fala do 
custo de vida, Hantlhisa Maria, que fala do 
êxodo populacional do campo para cidade 
à procura de melhores condições de vida. 
Quando chegam a cidade acabam tornan-
do-se marginais”, finaliza. 

O 
Cinema Scala acolheu no passado 
dia 30 de Setembro a exibição do 
filme Os Maias, de João Botelho 
na sessão de abertura da Semana de 

Cinema Luso-Brasileiro. No ano em que foi 

relançado o protocolo luso-brasileiro de co-

-produção cinematográfica, as embaixadas 

do Brasil e de Portugal em Maputo promo-

vem a exibição pública de um conjunto de 

filmes que reflectem pontos de contacto e 

aproximações entre as cinematografias dos 

dois países, bem como a ligação dos dois pa-

íses a Moçambique no âmbito da co-produ-

ção cinematográfica. 

Os Maias, baseado na obra homónima de 

Eça de Queirós (1888), conta com a parti-

cipação de actores brasileiros e portugueses 

que, nesta grande produção, dão corpo ao re-
trato da família Maia e da sociedade europeia 
de finais do século XIX.

Cinema no CCBM
Entre Afonso da Maia e o seu neto Carlos 

constrói-se o último laço forte da velha famí-

lia Maia. Formado em medicina na Universi-

dade de Coimbra e posteriormente educado 

numa longa viagem pela Europa, Carlos da 

Maia regressa a Lisboa no Outono de 1875 

para grande alegria do avô. A vida ociosa do 

médico aristocrata, acompanhado por João 

da Ega, leva-o a ter amigos, a ter amantes e 

ao dolce far niente. Até que se apaixona de 

verdade por uma mulher tão bela como uma 

madona e tão cheia de mistérios, como as he-

roínas da estética naturalista. Mesmo quando 

sabe que Maria Eduarda é sua irmã, a pai-

xão de Carlos não morre e vai ao limite. E 

depois termina abruptamente. Carlos e Ega 

partem para uma longa viagem de ócio e de 

pequenos prazeres. Dez anos depois, voltam 

a encontrar-se em Lisboa, tão diferente e tão 

igual. A.S

Por Abdul Sulemane
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Fernando Manuel (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

A 
nossa geração é privilegiada.
Vimos o mundial de futebol de 1966 onde Portugal conseguiu o melhor 

lugar até agora.

Vi a morte de Jimi Hendrix.

Fui contemporâneo dos Beatles, dos Rolling Stones, Led Zeppelin e dos 

Bee Gees.

Mas há coisas que me ultrapassam.

Sempre pensei que a Igreja Católica Apostólica Romana fosse um edifício inamovível, 

cujos alicerces nem sequer a vontade de Sansão traída pela Dalila seria capaz de mover.

Hoje estou a ver um Papa Francisco I a quem os órgãos de informação mundial in-

sistem em lhe tratar como o Papa Argentino (coisa mais estúpida que existe) e não 

percebo porquê nunca escreveram ou nunca disseram que o João Paulo II era polaco.

Ainda por cima de uma Polónia que vinha, vem e há-de ir para profundas convulsões 

políticas e económicas impostas pelos vizinhos poderosos desde o ano de nascimento 

de Cristo até hoje.

Dizer que o Papa Francisco I é Argentino e insistir nessa tecla é insultuoso e sabe à 

xenofobia, mas o que estamos a dizer é que ele exonera Bispos, condena claramente 

a pedofilia e os abusos sexuais que se escodem atrás dos mosteiros, dos seminários e 

das igrejas.

Tudo bem. Porque essa é a vontade de Deus.

Como se sabe, Deus tem poder e quem tem poder tanto leva esse poder para gener-

osidade máxima como para crueldade.

Deus ama, mas também vinga-se. Basta ver o exemplo do dilúvio que não é, mas pode 

se acreditar na bondade dele.

Tal como podemos acreditar que a bênção do Bispo Dom Carlos Matsinhe, da Dio-

cese dos Libombos, pode significar para o comum e ignorado cidadão de Moçam-

bique, na liquidez da Justiça, visto que a abençoada é a ministra da Justiça, Benvinda 

Levi.

Quem está em alta como sempre esteve é a Graça Machel. 

Tanto pelo aniversário natalício do ex-marido, assinalado no dia 29 de Setembro, 

como pela sua supermediatização em colóquios e palestras sempre eloquente de pala-

vras e gestos e irrevogavelmente fugidia ao envelhecimento do corpo.

Vê-se bem o ar jovial dela, cabelo curto e óculos, ao lado do hilariante Reitor da Uni-

versidade Eduardo Mondlane, Orlando Quilambo.

Como pano de fundo temos o General Hama Thay e Louis Pelembe, ministro da 

Ciência e Tecnologia. 

Muito pano para mangas por aí...

E vamos voltar a sagrações: O bispo Carlos Matsinhe outra vez, o Hermenegildo 

Gamito, figura incontornável nas enciclopédias deste país, nas páginas brancas, escu-

ras ou de penumbra para o mal e para o bem...

...E a consagração dos fiéis com as mãos na cabeça do Bispo...

...E o Raimundo Diomba, governador de Gaza, que apesar de ser o baluarte da Fre-

limo, nunca deixa de dizer cobras e lagartos sobre ele, uma da quais é a seguinte: que 

a estátua que existia em Xai-Xai de Samora Machel, a exemplo do que acontece em 

todas as capitais provinciais, era feita usando as medidas dele. 

Com as pernas arqueadas e tudo.

Felizmente essa estátua foi destruída.   
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Diz-se.
.. Diz-se

A 
violência militar que opôs 
no último ano e meio as 
Forças de Defesa e Segu-
rança e o braço armado do 

principal partido da oposição, Rena-

mo, bem como a onda de raptos que 

abalou algumas cidades do país estão 

a provocar estragos na avaliação que 

as entidades internacionais fazem de 

Moçambique.
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Violência militar e raptos tiram 
dois lugares a Moçambique
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Depois do fracasso do pro-
jecto Maputo Business 
Tower, lançado em Abril 
de 2010, os Correios de 

Moçambique (CM) lançaram, na 
última terça-feira, o seu segundo 
projecto no mesmo terreno, mas 
desta vez denominado Kay Cen-
ter. 

O projecto comporta a constru-

ção de um edifício misto de 31 

andares, na Avenida 25 de Setem-

bro (ao lado do edifício sede), na 

zona baixa da Cidade de Mapu-

to. O projecto resulta da parceria 

entre aquela empresa pública e as 

empresas privadas Eaglestone e 

Overview, assessoradas pela Pro-

movalor.

Mais um falso monstro? 

Por Abílio Maolela

O Presidente do Conselho de 

Administração dos Correios de 

Moçambique, José Rego, referiu 

que esta parceria foi firmada em 

Novembro de 2010, entre a sua 

empresa e a consórcio, após a “não 

concretização do primeiro”.

O edifício de 31 andares, a ser 

construído numa das zonas nobres 

da capital do país, será constituído 

maioritariamente por escritórios 

(24 andares) e estacionamento 

(cinco andares), sendo completa-

do por restaurantes e Health Club 

(um andar) e o Átrio, Comércio 

e Estacionamento a partilharem 

mais um andar.

O PCA dos CM destaca que o 

edifício “poderá resolver as neces-

sidades de muitos empresários e 

irá modernizar a zona abaixa da 

cidade” . Por seu turno, o Secretá-

rio Permanente do Ministério dos 

Transportes e Comunicações, Pe-

dro Inglês, considera que o mesmo 

vem “dar respostas às necessidades 

imobiliárias para o comércio e 

serviços, por um lado, e, por outro 

lado, contribuirá para a melhoria  

das infra-estruturas que caracteri-

zam a baixa da cidade”. 

Aliás, Inglês diz que o edifício 

tornar-se-á num “símbolo da di-

nâmica económica do país e ponto 

de convergência de empresários”.

O representante dos parceiros, 

Pedro Coutinho, considera que o 

edifício foi projectado na perspec-

tiva de modernizar a zona baixa da 

cidade.  

Projectado pelo arquitecto por-

tuguês Nuno Leónidas, o Kay 

Center vai custar USD 61 mi-

lhões, onde os CM participam 

com USD 18,3 milhões, corres-

pondentes a 30% do valor total. A 

obra vai durar 30 meses (dois anos 

e meio) e inicia entre Novembro 

e Dezembro próximos e ocupará 

uma área de 51.546,12 m2.

“Há vários parceiros nacionais e 

internacionais. Estamos, agora, a 

fazer a sondagem dos solos para as 

fundações, que arrancarão dentro 

de dois meses”, explicou Rego.

Segundo a fonte, este projecto irá 

gerar mais de 200 postos de tra-

balho directo e 400 indirectos, du-

rante a construção. 

Este não é o primeiro projecto a 

ser lançado por aquela empre-

sa pública. Em Abril de 2010, os 

Correios de Moçambique lança-

ram a primeira pedra para a cons-

trução do que podia ser o prédio 

mais alto de Moçambique (47 an-

dares). O projecto era designado 

Maputo Business Tower compor-

tava múltiplas funções, dentre as 

quais 33 pisos para escritórios, um 

heliporto no terraço, um centro 

comercial, um piso técnico, outro 

para restaurante Spa, e um terceiro 

para entretenimento e restaurante 

(topo da torre), e ainda um piso 

blindado para evacuações.

O mesmo edifício era avaliado em 

USD 110 milhões, financiados 

pelo Grupo Green Point Inves-

timent e era projectado para ser 

erguido em 36 meses.

“Em 2010, o parceiro desistiu evo-

cando problemas financeiros, pois 

foi atingido pela crise económica 

mundial e pensou que o negócio 

não seria rentável, mas o governo 

incentivou-nos a procurar novos 

parceiros”, justificou  José Rego.

Questionado se este também não 

corre o mesmo risco (não ser er-

guido), o PCA dos CM garantiu 

que já “estão disponíveis 50% do 

valor (cerca de USD 30 milhões)”.

O Secretário Permanente do Mi-

nistério dos Transportes e Comu-

nicações lançou, igualmente, um 

desafio ao empresariado nacional 

de “construir um edifício maior 

que 33 andares (actual mais alto 

do país)”.

Para além do projecto Kay Cen-

ter, os Correios de Moçambique 

lançaram ainda esta semana o 

projecto Post Bus, que é uma li-

nha de transporte, constituído por 

sete autocarros, que irá ligar 10 

províncias do país, transportando 

encomendas, mercadorias, malas 

de correio e pessoas. 

Para o PCA da empresa, o lan-

çamento destes dois projectos 

constitui uma parte dos projectos 

que a empresa tem para a susten-

tabilidade da mesma e adianta que 

há um sonho de “tornarmo-nos 

numa empresa que vai operar uma 

rede móvel virtual, um conceito já 

introduzido em vários países do 

mundo”.

“Estamos com a gráfica postal, 

o banco postal, serviço de envio 

electrónico de dinheiro para o es-

trangeiro entre outros projectos”, 

exemplificou.
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Para viabilizar grandes pro-
jectos de investimento no 
campo económico e social, 
com o objectivo de suprir as 

gritantes carências que o país sente 
nesta vertente, o Estado moçam-
bicano passou a contar com a Lei 
das Parcerias Público- Privadas, a 
partir de 2011. 

Alvo de apertada vigilância de 

vários quadrantes, incluindo por 

parte de parceiros internacionais e 

multinacionais com interesses em 

Moçambique, principalmente de-

vido a preocupações em relação à 

transparência, a Lei das Parcerias 

Público-Privadas tem virtudes e 

fraquezas, na opinião de José Luís 

Moreira da Silva, sócio e partner 

da Sociedade Rebelo de Sousa & 

Advogados Associados, um dos 

principais escritórios de advogados 

em Portugal, e especialista na área 

financeira e das parcerias público-

-privadas, cuja firma identificou em 

Moçambique um parceiro. 

Como é que surge a parceria com o 
escritório moçambicano Bhikha & 
Popat Moçambique?
Nós andávamos aqui à procura de 

uns parceiros locais para podermos 

acompanhar os nossos clientes aqui 

em Moçambique, para replicar 

aqui a nossa estratégia de expansão 

como o temos feito noutros países 

de expressão portuguesa, como em 

São Tomé e Príncipe, Cabo Ver-

de, Angola e Macau, onde temos 

parceiros. Preferimos não abrir um 

escritório aqui, mas estar presente 

através de um parceiro local, que 

tem conhecimento do direito e re-

alidade locais. Um parceiro que se 

possa aliar a nós no acompanha-

mento dos nossos clientes cá e dos 

clientes do nosso parceiro noutras 

latitudes. 

Decidimos que tínhamos de nos 

estabelecer, não podíamos vir e ir 

embora, em função de uma neces-

sidade pontual de algum cliente.

A presença da Sociedade Rebelo de 

Sousa & Advogados Associados é 

sinal de confiança nas oportunida-

des que Moçambique oferece?

Tem a ver com o crescimento das 

oportunidades aqui em Moçam-

bique, nós já há muito tempo que 

acompanhamos a evolução da situ-

ação e das oportunidades em Mo-

çambique. As empresas portugue-

sas querem ver se se estabelecem, 

se investem em Moçambique e nós 

temos uma ligação internacional, 

com bancos, empresas que traba-

lham em infra-estruturas e energia 

e procuram advogados que possam 

acompanhar o seu processo de ex-

pansão.

O escritório em Portugal trabalha 
muito na vertente das parcerias 
público-privadas…
É uma vertente muito importante 

para a aposta de desenvolvimen-

to económico e social de qualquer 

país e nós estamos para aí virados 

Parcerias Público-Privadas devem ser feitas com transparência  
-considera perito português José Luís Moreira da Silva

Por Ricardo Mudaukana

há mais de 10 anos em Portugal e 

temos tido um papel nesse plano 

também em Angola, Europa do 

Leste e noutros quadrantes. Eu 

próprio tenho colocado a minha 

experiência à disposição do Ban-

co Mundial, como consultor nessa 

área. No caso moçambicano, com 

a nova Lei das Parcerias Público-

-Privadas, aprovada em 2012, abre-

-se uma etapa que pode ser muito 

importante nesse campo.

Que análise faz da Lei das Parce-
rias Público-Privadas moçambica-
na?
É realmente uma lei bastante in-

teressante, principalmente pela sua 

densidade, é a maior da Comuni-

dade dos Países de Língua Portu-

guesa, mesmo comparando com a 

portuguesa, que é muitíssimo mais 

pequena. Só a lei em si é maior e 

ainda tem o regulamento, que é o 

dobro, isso a torna bastante com-

plexa e em algo que pode prejudicar 

e não a tornar acessível aos inves-

tidores estrangeiros e projectos de 

grande dimensão.

Essa junção do regulamento à lei 

tornou-a mais complexa e isso tem 

exigido muita explicação por parte 

dos empresários, que acham mui-

to complicada a aplicação da Lei 

das Parcerias Público-Privadas. O 

próprio Banco Mundial pediu uma 

formação focada na interpretação 

da lei. A grande vantagem é que 

está lá tudo, com um regulamen-

to que trata muito bem a questão 

do risco, a forma de mitigação dos 

riscos, que é uma questão que deixa 

descansadas as empresas.

As necessidades que Moçambique 
enfrenta ao nível de infra-estrutu-
ras tornam necessárias as Parcerias 
Público-Privadas?
Normalmente, as parcerias público-

-privadas servem para grandes pro-

jectos de infra-estruturas, nome-

adamente nos transportes, saúde, 

educação, no geral, projectos em 

que o investidor está disponível a 

aplicar o seu capital, mas precisa de 

um apoio do Estado, porque se o 

investimento fosse suficientemente 

rentável, o investidor não precisaria 

do apoio do Estado. O caso concre-

to é de uma estrada entre Maputo-

-Pemba, neste momento, seria im-

pensável um investimento privado, 

porque isso implicaria portagens, 

teria de haver o apoio do Estado 

e da banca. O privado podia cons-

truir, explorar e manter a estrada, 

mas precisaria que alguém cobras-

se impostos, rendimentos que vão 

compensar o particular. É diferente 

de investimentos como num porto 

novo, em Maputo ou na Beira, em 

que o que o privado consegue, atra-

vés do rendimento de todos os que 

utilizam os portos, é uma concessão 

tradicional. As parcerias público-

-privadas podem ser necessárias 

em projectos como ferrovias, para o 

escoamento de carvão, dos gasodu-

tos, e em sectores como a saúde e 

a educação, em que o Estado dá o 

apoio, mas deixa o risco da constru-

ção para o privado.

Como é que se consegue o equilí-
brio entre a protecção do serviço 
público e a expectativa de lucro das 
empresas?
Isso é perfeitamente possível, tem 

de ser bem controlado pelo Esta-

do, fiz 10 hospitais neste tipo de 

regime, nem tudo funcionou bem, 

temos que ver o que correu bem, é 

preciso uma boa definição do que o 

Estado quer no contrato com o pri-

vado, porque o serviço público não 

deixa de ser público por estar sob 

gestão de um privado. É necessário 

que o Estado exija que não seja bar-

rada a entrada dos mais carenciados 

no hospital e também tem de ser 

bem fixada a remuneração ao priva-

do pelo trabalho prestado. Os erros 

que se sucedem neste tipo de parce-

rias são apenas porque os contratos 

não são bem feitos, os estudos têm 

que ser bem feitos, prevendo todas 

as obrigações do parceiro privado, 

porque há imensos exemplos em 

que corre tudo bem.

Como é que vê a questão da trans-
parência suscitada pelo facto de os 
decisores políticos serem também 
empresários?
É uma preocupação real, que é típi-

ca de vários países, as dúvidas têm 

de ser combatidas através de muita 

transparência, há que saber em que 

qualidade participa o decisor po-

lítico, não pode acumular os dois 

papéis, de político e empresário si-

multaneamente, porque mesmo os 

investidores internacionais, os ban-

cos internacionais, exigem clareza 

em relação a esse tipo de situações. 

Têm de se saber quem veste que 

chapéu.

Que receitas se passam aos investi-

dores que se querem envolver neste 

tipo de parcerias

É explicar que não podem olhar 

para Moçambique como olham 

para outros países sub-subsaha-

rianos. Moçambique não é mesma 

coisa, há aqui transparência, bom 

procedimento nos investimentos, 

aqui sabem com o que que contam, 

o Centro de Promoção de Inves-

timentos funciona muito bem, há 

aqui confiança, o país tem uma taxa 

de crescimento de oito por cento, 

há muitas potencialidades no car-

vão, gás, agricultura, desenvolvi-

mento social, há aqui muito a fazer.

Mas há também factores de risco…
Há factores de risco claramente 

identificados, os projectos ainda 

estão no início, não é adquirido, 

como na Alemanha, onde as coi-

sas já se fazem há dezenas de anos, 

aqui é a primeira vez, o risco é mais 

elevado, pode falhar, há um nível 

de experiência muito reduzido, é 

preciso mais cautela, isso faz en-

carecer o dinheiro, e é preciso ter 

bom aconselhamento, é necessário 

que se proporcione a explicação 

para não se ter surpresas, como vir 

a saber que afinal não se podia pôr 

os técnicos estrangeiros como se 

pensou, repatriar o dinheiro como 

se pensou

Os autocarros e camiões 
da marca Volvo já po-
dem ser adquiridos lo-
calmente, em Moçam-

bique, a preços competitivos, 
através da Auto Sueco Mo-
çambique, empresa do grupo 
Nors, cujas operações, em Mo-
çambique, iniciaram, semana 
passada, com a inauguração 
das primeiras instalações, na 
capital do País. 

A Auto Sueco Moçambique vai 

operar na distribuição de cami-

ões e autocarros Volvo, bem 

como na prestação de serviços 

pós-venda, contando, para o 

efeito, com infra-estruturas 

com cerca de 6.533 metros 

quadrados, dos quais 1.779 me-

Grupo Nors no mercado moçambicano
tros quadrados são de área coberta 

e uma equipa de 22 colaboradores.

A estratégia de actuação do grupo 

em Moçambique passa por ter uma 

operação central em Maputo e ope-

rações de pós-venda nas cidades de 

Tete, Beira e em Nacala, no sentido 

de realizar uma ampla cobertura de 

apoio aos clientes nacionais e em-

presas internacionais que operam 

neste mercado.

Para o CEO do Grupo Nors, To-

más Jervell, a entrada no mercado 

moçambicano constitui uma con-

sequência natural da estratégia do 

grupo, que aposta no reforço da sua 

presença em África.

“Para além de uma aposta no desen-

volvimento de Moçambique, onde 

vemos grandes possibilidades para 

a Auto Sueco no futuro, esta nova 

operação pretende também alar-

gar o acompanhamento aos nossos 

clientes que têm actividade nesta 

zona do continente africano”, frisou 

Tomás Jervell.

A projecção da implantação do 

Grupo Nors em Moçambique, con-

forme explicou o CEO, foi planea-

da há cerca de três anos, como refle-

xo da aposta no grande potencial da 

economia moçambicana.

“Temos uma estratégia de grande 

envolvimento e desenvolvimento 

no continente africano. Hoje temos 

operações muito consolidadas em 

vários países, nomeadamente An-

gola, Namíbia, Quénia, Botswana 

e Tanzânia, estando prevista para 

breve a entrada no mercado ugan-

dês”, disse.

Acrescentou: “temos hoje clien-

tes que circulam por todas 

estas geografias e queremos 

de facto completar a rede e 

Moçambique, sendo uma das 

peças deste puzzle é segura-

mente um mercado em que 

fazemos grande fé e obvia-

mente faz sentido que esteja-

mos cá presentes”.

Presente em 24 países de 4 

continentes, o Grupo Nors 

orgulha-se da sua história 

assente em relações de par-

ceria e de confiança feita de 

profissionalismo e ambição. 

Constitui hoje uma referên-

cia na assistência pós-venda 

em todos os mercados em que 

opera, razão do sucesso e lon-

gevidade de mais de 80 anos 

de actividade.
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Perito português José Luís Moreira da Silva
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O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, através 
do Gabinete do Ordenador Nacional para a Cooperação Mo-
çambique – União Europeia, República de Moçambique (GON) 
lança um convite à apresentação de propostas para Actores 
Não Estatais em Moçambique para bene ciarem de um nan-
ciamento no âmbito do Programa de Apoio aos Actores Não Es-
tatais - PAANE. O texto integral das orientações destinadas aos 
requerentes pode ser consultado a partir do dia 06 de Outubro 
2014 nos endereços do sítio internet do PAANE: www.paane.
co.mz, do GON:
 www.gon.gov.mz, da Delegação da União Europeia: http://
www.delmoz.ec.europa.eu, bem como no seguinte sítio Inter-
net:   https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/
index.cfm?do=publi.welcome

O prazo para a apresentação das propostas é de 24 de Novem-
bro 2014 às 14.30 hora local. 
Está prevista a realização de sessões de informação sobre o pre-
sente convite à apresentação de propostas a realizar em cada 
região do País (Norte, Centro e Sul) entre os dias 13 até 30 de 
Outubro de 2014 e abertas a todas as organizações interessadas. 
Informa-se ainda que não serão reembolsados os eventuais cus-
tos ligados à participação nos encontros. O calendário indicati-
vo das reuniões é o seguinte:

Informa-se que os lugares de realização dos encontros poderão ser sujeitos a mudança. Acon-
selha-se consultar o website do PAANE 2 dias antes da data da reunião.

* Em substituição do Hotel Chuabo como anteriormente publicado no dia 29 de Setembro 
2014.

Programa de Apoio aos Actores Não Estatais - PAANE

Referência: EuropeAid/135-475/ID/ACT/MZ(FED)

Convite à Apresentação de Propostas (CAP)

A Embaixada do Reino dos Países Baixos em Mo-
çambique pretende contratar localmente  ‘perdi-
rect’, um indivíduo com capacidade e experiên-
cia para se juntar à sua equipa, como O cial de 
Programas para o Sector Privado/Agronegócios. 
O O cial de Programas fará parte da equipa de 
Assuntos Económicos, Segurança Alimentar e 
Nutrição, e Desenvolvimento do Sector Privado. 
O O cial de Programas trabalha num ambiente 
pro ssional tanto de programas de cooperação e 
desenvolvimento como em áreas de comércio. A 
Embaixada dos Países Baixos executa anualmen-
te um programa de aproximadamente 50 milhões 
de euros. O conhecimento de assuntos sobre o 
sector privado em Moçambique é fundamental 
neste ambiente.

Responsabilidades
 Contribuir para a implementação da estratégia 

de intervenção em Segurança Alimentar e Nu-
trição tal como delineado no Plano Estratégico 
Multi-Annual da Embaixada, no qual o sector 
privado é considerado a força motor para o de-
senvolvimento económico sustentável e inclu-
sivo;

 Ser responsável pelo portfólio de apoio ao de-
senvolvimento do sector privado e agronegó-
cios, em particular, no desenvolvimento da ca-
deia de valor;

 Ser responsável pela integração dos aspectos-
de género e mudanças climáticas no progra-
ma;

 Promover, facilitar e assessorar os programas e 
instituições dos Países Baixosdireccionados ao 
apoio do sector privado em Moçambique.

Requisitos
 Nível académico superior em Economia, Ad-

ministração e Gestão de Empresas ou Agricul-
tura;

 Conhecimento e experiência em agronegócios;
 Mínimo de 8 anos de experiência de trabalho 

nas áreas acima mencionadas;
 Capacidade analítica, pensamento estratégico, 

iniciativa e foco na implementação;
 Facilidade de interacção e comunicação exce-

lente;
 Capacidade para trabalhar num ambiente in-

ternacional como parte da equipa multi-secto-
rial da Embaixada;

 Fluência na língua portuguesa e inglesa.

A carta de candidatura (incluindo o curriculum 
vitae com o mínimo de 3 referências) deve ser en-
viada em inglês para o endereço abaixo mencio-
nado (impresso e electronicamente), antes do dia 
14 de Outubro de 2014. A duração deste contrato 
é de dois anos, com a possibilidade de extensão.

Embaixada do Reino dos Países Baixos
Av. KwameNkrumah, 324
Caixa Postal 1163 - Maputo
Endereço electrónico: MAP@minbuza.nl
Att: Sra. Sónia Mendes

ANÚNCIO DE VAGA
O cial de Programas para o Sector Privado/Agroneg cios

PUBLICIDADE
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Os nomeados da sexta edi-
ção do BCI Mozambi-
que Music Awards 2014 
já são conhecidos desde 

esta segunda-feira, 29 do mês 

em curso. Trata-se de um evento 

que acontece anualmente e que 

distingue e premeia as melhores 

músicas moçambicanas, em 15 

categorias de diferentes estilos. 

Esta iniciativa tem como objectivo 

promover, dar destaque, e em certa 

medida oferecer uma plataforma 

internacional aos artistas moçam-

bicanos, de modo a que estes se-

jam conhecidos, avaliados pela sua 

contribuição no engrandecimento 

da diversidade cultural nacional 

através das formas musicais.

Entretanto, inscreveram-se mais 

de 400 concorrentes, dos quais 

apenas 200 passaram para a pri-

meira selecção, que por fim cul-

minou com o apuramento dos 

nomeados às categorias melhor 

música afro-tropical, alternativa, 

electrónica dance, hip hop/rap, 

ligeira, pandza/dzukuta, r&b/soul 

rock, artista masculino, artista fe-

minino, artista revelação, artista 

mais popular, música mais popu-

lar e por fim melhor programa de 

rádio.

Em entrevista ao SAVANA 

EVENTOS, a cantora moçambi-

cana Miss Zav, presente na oca-

sião, nomeada ao MMA 2014, 

Nomeados do BCI MMA 2014
Por Nélia Jamaldine

nas categorias de melhor música 

pandza/dzukuta e melhor artista 

feminino, disse que o projecto traz 

uma mais-valia e reconhecimento 

do que de melhor de música se faz 

em Moçambique. 

“O MMA tem vindo a melhorar 

ano após ano, a qualidade da mú-

sica moçambicana tem acompa-

nhado este fenómeno por igual, é 

muito bom quando sentimos que 

o empresariado local tem abraça-

do iniciativas do género o que im-

pulsiona a cultura do país”, disse 

ZAV.

Por sua vez, o músico Dj Faya, 

também nomeado, na categoria de 

melhor música afro-tropical, refe-

riu que tem boas expectativas em 

relação ao espectáculo, e que só ser 

um dos nomeados já é uma vitória, 

o reconhecimento do seu trabalho, 

e em certa medida a valorização da 

música moçambicana.

Lembrar que o MMA 2014 teve 

o seu pontapé de saída no passado 

mês de Agosto e culminará com a 

gala de premiação no próximo dia 

18 de Outubro do ano em curso 

em Maputo. Refira-se que as ca-

tegorias do músico, música e vídeo 

mais popular, melhor programa de 

TV musical, melhor animador de 

programas de TV musical, melhor 

programa de Rádio musical, são as 

únicas que são abertas a votação 

do público.

Volvidos 19 anos ao 
serviço da comunica-
ção nos Países Afri-
canos de Língua Ofi-

cial Portuguesa (PALOPS), 
o Portal SAPO está de cara 
nova desde esta quarta-feira. 
Trata-se de um logótipo, 
que traz conteúdos nas suas 
quatro plataformas de actu-
ação nomeadamente servi-
ços, conteúdos, e-commerce 
e tecnologia made by SAPO 
reflectindo aqueles que são os 
planos estratégicos.

Esta iniciativa visa essencial-

mente marcar presença nos 

pontos estratégicos que, de 

certa forma, caminham ou 

estão a usufruir dos benefí-

cios da globalização, através 

da inovação, mobilidade, irre-

verência e desfio. Como este 

novo panorama, este portal 

traz uma nova dinâmica aos 

serviços, conteúdos e novas 

estratégias de negócio. 

Sapo com novo logótipo

Na sua intervenção, o Di-

rector geral do SAPO Mo-

çambique, Ramimo Mayet, 

referiu que a nova roupagem 

do portal é uma forma ine-

quívoca de criar uma nova 

abordagem através de ferra-

mentas de conhecimento e 

informação, potenciando o 

desenvolvimento de conteú-

dos multimédia e editoriais 

em todos os países em que se 

faz presente.   

Entretanto, junto a esta no-

vidade está o novo aplicativo 

disponível no portal denomi-

nado app SAPO Jornais que 

traz na sua visualização as 

capas dos jornais de mais des-

taque do mundo a mão dos 

usuários do mesmo.

Referir que o SAPO tem 

agendado até ao final do ano 

novos produtos e serviços 

apostando sempre em novas 

tecnologias de informação e 

comunicação e com serviços 

inovadores. 

A 
cantora moçambicana 
Neyma Alfredo, conhe-
cida simplesmente por 
Neyma, esteve recente-

mente a participar de um nova 
plataforma de promoção da mú-
sica africana, o Coke Studio. 
Este é um programa que celebra a 
música africana, transformando-
-se naquilo que é uma plataforma 
de promoção os artistas, naquele 
que é o maior show de música em 
África. O programa que deu o seu 
ponto de partida há algumas se-
manas recebeu a cantora moçam-
bicana, no último sábado, num 
episódio energético.

A cantora moçambicana con-

tou aos seus fãs a experiência que 

tem vivido ao participar no Coke 

Studio, desde as suas viagens ao 

Quénia para as gravações, até à 

interacção com os outros artistas, 

passando pelo feedback que tem 

recebido dos fãs, e muito mais.

Durante o último episódio, Ney-

ma fez um dueto com o cantor ni-

geriano Phyno, e o público vibrou 

com esta fusão; os restantes duetos 

Neyma no Coke Studio
foram: Chidimna e John Makini; 

Shaa e JackieChandiru; Vanessa D 

e Brennan Boy;Flavour e Victoria 

Kimani.

Este evento acontece às véspe-

ras do Dia Internacional da Mú-

sica, celebrado a 1 de Outubro, 

uma data instituída em 1975 pelo 

Conselho Internacional da Mú-

sica, uma instituição criada pela 

UNESCO e que agrega vários 

organismos e individualidades do 

mundo da música. Os principais 

objectivos desta data consistem em 

promover a arte musical em todos 

os sectores da sociedade e divulgar 

a diversidade musical.

Há mais de 100 anos que a Coca-

-Cola faz parte da cultura musi-

cal e está presente nos momentos 

mais importantes dos seus clientes. 

Associar-se à música, patrocinan-

do grandes eventos é uma for-

ma da Coca-Cola estar cada vez 

mais próxima deles, uma vez que 

a música influencia o emocional, 

aumentando o impacto da comu-

nicação, o que cria o sentimento 

de pertença entre o consumidor e 

a marca.Redacção

Três clientes do Standard 
Bank foram vencedores 
da campanha de cartões 
de crédito Joy of Jazz. Os 

consagrados foram Célia Wing, 
Julião Mucavele e Paula Maciel, 
que com está iniciativa tiveram a 
oportunidade de assistir ao vivo 
um dos mais reconhecidos festi-
vais de jazz em África, o Festival 
Joy of Jazz. Ocorrido na vizinha 
África do Sul, no dias 25 e 27 
de Setembro, em Sandton, este 
evento contou com a actuação de 
nomes sonantes do jazz interna-
cional como Dianne Reeves, qua-
tro vezes vencedor do Grammy 
Award, do trombonista do legado 
Nacional de Arte de Jazz Delfeayo 
Marsalis, do legendário da música 
sul-africana Sibongile Khumalo, 
Jonas Gwangwa, entre outros.

Para se habilitarem a este prémio 

os três clientes contemplados efec-

tuaram transacções de, no mínimo, 

três mil Meticais, utilizando o car-

tão de crédito do Standard Bank, 

durante a vigência do concurso, 

entre 28 de Agosto último e 14 de 

Setembro. 

Standard Bank leva clientes 
ao Joy of Jazz

Com esta iniciativa, o Banco pre-

tende estimular e incentivar a 

utilização dos cartões de crédito, 

segundo explicou Cláudio Ban-

ze, representante do Standard 

Bank.”Nós percebemos que a 

maior parte dos clientes adere ao 

cartão de crédito para questões de 

emergência, como viagens para 

fora do País, entre outras situações 

extemporâneas, o que significa que 

nem sempre usam com frequência 

os cartões de crédito apesar dos vá-

rios benefícios que advêm do seu 

uso”, frisou Cláudio Banze.

O cartão de crédito do Standard 

Bank, conforme sublinhou, possui 

um chip de segurança que reduz 

ou elimina as probabilidades de 

ocorrência de fraudes, para além 

de poder fazer transacções em 

qualquer parte do mundo, com ta-

xas de juro competitivas.

“Durante o período de vigência da 

campanha, o volume das transac-

ções, com recurso aos cartões de 

crédito, registou um crescimento 

de cerca de 30 por cento, o que 

mostra claramente que consegui-

mos alcançar os objectivos que 

pretendíamos”, realçou.

Com todas as despesas pagas pelo 

Standard Bank, os clientes do ban-

co habilitaram-se a uma oportuni-

dade única participando num dos 

maiores eventos musicais do con-

tinente, onde desfilaram conceitu-

ados artistas.

Célia Wing, uma das vencedo-

ras da campanha, disse sentir-se 

muito feliz por ter sido apurada: 

“Normalmente, nunca ganho nada. 

Quase que sou a azarada da famí-

lia, pelo que estou feliz, sobretudo 

porque se trata de um prémio que 

vem dum Banco com o qual eu 

trabalho há já vários anos”, contou. 

Trata-se, conforme sublinhou, de 

uma oportunidade única “de par-

ticipar no festival  Joy of Jazz e ver 

Billy Ocean vai ser uma experiên-

cia nova para mim”, concluiu Célia 

Wing.

Importa referir que a edição deste 

ano do  Festival Joy of Jazz contou 

também com as presenças do len-

dário britânico de R&B Billy Oce-

an, do Melhor Vocalista vencedor 

dos Grammy 2014 Gregory Porter, 

do trompetista Roy Hargrove e de 

Richard Bona, dos Camarões. 

Redacção

Por Nélia Jamaldine

Ile
c 

Vi
la

nc
ul

o


