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O 
candidato presidencial 
da Frelimo, Filipe Nyusi, 
entrou esta semana na 
derradeira fase da campa-

nha eleitoral que finda este domin-

go à escala nacional. Nyusi escalou 

o bastião da Frelimo, como é co-

nhecida a província de Gaza, onde 

prometeu ser rigoroso na prestação 

de contas e combate ao abuso de 

poder por parte dos dirigentes. O 

candidato da Frelimo voltou a de-

fender que quer uma Frelimo “coe-

sa e humilde”. 

Na última etapa do seu périplo, vi-

sitou também a província de Ma-

puto para “namorar” o eleitorado e 

prometeu criar oportunidades de 

emprego e formação para os jovens. 

Aliás, Nyusi tem se identificado 

como o candidato do emprego.

A província de Gaza é um territó-

rio tradicionalmente leal à Frelimo, 

mas o mesmo já não se pode afirmar 

com a segurança de outrora em re-

lação à província de Maputo, uma 

vez que a capital deste ponto do 

país, Matola, quase dava a autarquia 

à oposição, nas eleições municipais 

de Novembro do ano passado. A 

Frelimo ganhou à tangente nesse 

município. 

No âmbito das acções de campa-

nha para as eleições gerais de 15 

de Outubro, Filipe Nyusi terminou 

esta quarta-feira a sua actividade 

na província de Maputo, visitando 

a cidade da Matola. No Domingo, 

deverá encerrar a campanha na ca-

pital do país, com um “showmício”, 

no bairro do Zimpeto, que será 

abrilhantado por muitos músicos 

locais. Mas, ao que o SAVANA 

apurou, Nyusi deverá visitar, nova-

mente, as províncias da Zambézia e 

Nampula, os dois maiores círculos 

eleitorais que serão a chave destas 

eleições. Contudo, até ao fecho da 

presente edição ainda não estava 

claro se o candidato da Frelimo vol-

taria a escalar aqueles dois pontos 

do país.

Gaza paralisada 
No passado sábado, a província fre-

limista de Gaza parou literalmen-

te para celebrar de forma efusiva 

a entrada de Filipe Nyusi, que foi 

receber, segundo os simpatizantes 

do partido, “apoio total e incondi-

cional”. 

Gaza conta com 591.194 eleitores 

inscritos, o que dá direito a 14 man-

datos na “casa do povo”, que, tradi-

cionalmente, são vencidos na totali-

dade pelos membros da Frelimo.

Nesta província, Filipe Nyusi visi-

tou os distritos de Manjacaze, Chi-

buto, Guijá, Xigubo, Chicualacuala, 

Massingir, Chókwè, Bilene e cidade 

de Xai-Xai, onde apelou ao eleito-

rado para pautar por uma campa-

nha ordeira e sem violência. Conde-

nou, uma vez mais, as escaramuças 

verificadas recentemente e disse que 

na democracia há espaço para todos 

actuarem e o povo é soberano para 

conduzir o seu voto para o melhor 

projecto de governação.

Nyusi quer uma Frelimo coesa e humilde
Por Argunaldo Nhampossa

O distrito de Manjacaze, terra na-

tal de Eduardo Mondlane, primeiro 

presidente da Frelimo e local que 

Nyusi designou de “quilómetro 

zero” durante a sua pré-campanha, 

foi o primeiro ponto escalado pelo 

candidato do partido no poder.

Num dia em que o país comemo-

rava as celebrações do dia da paz, 

Nyusi disse às populações deste dis-

trito que votar nele e no seu partido 

“é uma forma de garantir a conti-

nuidade da paz e uma paz duradou-

ra, porque nenhum moçambicano 

quer saber da guerra”. 

De acordo com Nyusi, a paz é es-

sencial para a promoção do desen-

volvimento do país e caso seja elei-

to espera fazer de tudo para evitar 

confrontações armadas que possam 

levá-lo a um terceiro acordo de paz. 

Apontou que, actualmente, a maior 

preocupação do povo moçambicano 

é a manutenção da paz, criação do 

bem-estar e mais postos de traba-

lho, que podem advir do turismo, 

criação de gado e da agricultura, 

quando ligada ao agro processa-

mento. 

Depois de ter estado com a antiga 

Primeira-Ministra, Luísa Diogo, na 

província de Sofala, em Gaza, Nyu-

si esteve com outro seu concorrente 

na pré-candidatura, neste caso, Al-

berto Vaquina, actual primeiro-mi-

nistro. Vaquina apelou aos gazenses 

para votar em Nyusi e na Frelimo, 

porque “são os únicos com capaci-

dade de resolver os problemas dos 

moçambicanos”.  

Transparência e abuso de poder 

Esta segunda-feira, Filipe Nyusi 

visitou o distrito de Chókwè, onde 

prometeu ao eleitorado que vai 

imprimir uma nova dinâmica no 

tocante à cultura de prestação de 

contas, abuso de poder e aplicação 

das devidas sanções previstas na lei.

“A prestação de contas significa 

explicar como é que foi usado o 

orçamento aprovado pela Assem-

bleia da República e distribuído pe-

los sectores. Terão que dizer como 

foi gasto e, em caso de se detectar 

indícios ou tentativas de corrup-

ção, vamos tomar medidas severas. 

Temos que ter a certeza se aquele 

dinheiro disponibilizado foi usado 

devidamente para o fim que havia 

sido proposto. Este será o modo de 

governar no ciclo que me proponho 

a iniciar com o meu governo”, des-

tacou Nyusi.

No seu contacto com a população 

de Chókwè, o candidato do “tam-

bor e da maçaroca” prometeu tam-

bém combater, “de forma rigorosa”, 

o abuso de poder.

“O facto de ser chefe não pode ser-

vir de motivo para ficar com todas 

as oportunidades existentes no país. 

A terra, o emprego, os negócios são 

para todos, desde que seja legal. Os 

bens públicos devem servir somente 

ao Estado e não a interesses parti-

culares”, disse.

O distrito de Chókwè é ciclica-

mente assolado pelas inundações ou 

devastada pela seca. Nyusi afirmou 

que vai materializar a construção da 

barragem de Mapai, que vai servir 

de depósito de água para evitar ca-

tástrofes e aliviar o povo do sofri-

mento

A surpr sa la o
Em Chókwè, durante o “showmí-

cio” ali organizado, destacou-se a 

presença do cantor Refila Boy, jo-

vem que se notabilizou por ser mui-

to crítico à governação de Armando 

Guebuza. Após cantar, pediu o voto 

a favor do candidato da Frelimo e 

do partido, assegurando que, em 

caso de vitória eleitoral, vai fiscali-

zar as promessas de Nyusi e, caso 

não sejam cumpridas, não vai vaci-

lar em manter a toada contestatária 

que o tem caracterizado.   

No mesmo dia, Filipe Nyusi escalou 

também a cidade de Xai-Xai, onde 

muitos sectores da função pública 

estiveram encerrados um dia antes 

das celebrações alusivas à elevação 

deste ponto à categoria de cidade. 

Em Xai-Xai, prometeu a constru-

ção de um aeroporto internacional 

como um dos requisitos para galva-

nizar a indústria de turismo neste 

ponto. 

Reiterou, uma vez mais, o seu dis-

curso de mudança na continuidade 

que, segundo ele, significa dar con-

tinuidade aos projectos já traça-

dos, como é a expansão da rede de 

energia e água para as localidades 

e povoações. Melhorar e expandir 

os serviços de saúde e educação, 

construção de novas estradas, entre 

outros. 

Depois de Gaza, Filipe Nyusi en-

trou na província de Maputo e 

trabalhou nos distritos de Magude, 

Manhiça e Namaacha. A provín-

cia de Maputo conta com 757.594 

eleitores inscritos, o equivalente a 

17 mandatos na Assembleia da Re-

pública.

Nestes pontos, falou da necessidade 

de respeito e valorização dos líderes 

tradicionais e comunitários, porque 

são os que lidam diariamente com 

os problemas do povo nas respec-

tivas zonas, pelo que merecem ser 

acarinhados. Segundo Nyusi, o pa-

pel destes perante o governo não se 

deve cingir apenas na liderança das 

cerimónias tradicionais ou partici-

pação em grandes eventos, mas de-

vem ser consultados sobre os planos 

de desenvolvimento das áreas sob 

sua tutela.

Apontou também que durante a 

sua governação, em caso de vitó-

ria, deverá apostar fortemente na 

promoção da juventude. “Preten-
do criar emprego para jovens e dar 
mais oportunidades de formação, 
pois eles são o futuro de Moçam-
bique. Não fico feliz ao ver jovens 
no mundo do álcool e drogas, temos 
que trabalhar para que os jovens te-
nham arte nas mãos de modo que 
possam gerar também o próprio 
emprego”, disse.
A caça ao voto do candidato da Fre-
limo pela província de Maputo ter-
minou esta quarta-feira visitando os 
distritos de Moamba, Matutuíne e 
cidade da Matola, onde referiu que 
a sua missão é promover a unidade 
nacional no seio dos moçambica-
nos, sendo que a paz se afigura tam-
bém como outro ponto precioso por 
defender.
As populações do distrito da Mo-
amba têm-se queixado dos frequen-
tes roubos de gado perante a passi-
vidade dos agentes da lei e ordem. 
Perante esta situação, os populares 
têm optado por fazer a justiça pelas 
próprias mãos, facto que foi desa-
conselhado por Nyusi.
O candidato apelou aos criadores 
de gado para depositarem confian-
ça nos agentes da lei e ordem, pois 

espera revolucionar o trabalho des-

tes, criar condições para uma justiça 

cada vez mais célere e eficaz e im-

pedir que os prevaricadores fiquem 

impunes.

Abordou também a questão do de-

senvolvimento do país, enfatizando 

que “sonha com um Moçambique 

onde o povo não passa fome e mui-

to menos carências de serviços bá-

sicos”.

Filipe Nyusi dirigindo-se ao eleitorado

- candidato presidencial do partido no poder diz que vai continuar com o que foi bem feito e corrigir o que está errado

A 
campanha do candidato presidencial da Frelimo, que foi pre-

cedida por uma intensa pré-campanha, girou em torno de 

objectivos, a que ele muitas vezes se referia como “os meus 

sonhos”, da unidade nacional, manutenção da paz, combate à 

corrupção, promoção do emprego, transparência do Governo e inclusão 

dos moçambicanos no aproveitamento gerado pelo crescimento econó-

mico do país.

Muita querida pelo seu partido, a ideia da unidade nacional foi vinca-

da durante os encontros de Filipe Nyusi com a população, reiterando a 

igualdade de direitos dos moçambicanos e a indivisibilidade do território 

nacional.

Com a memória da violência militar entre as Forças de Defesa e Segu-

rança e o braço armado da Renamo, o tema da manutenção da paz tam-

bém fez parte do léxico de campanha do candidato da Frelimo.

Em diversas ocasiões, o candidato da Frelimo enfatizou que o país não 

estará à altura de proporcionar o bem estar aos moçambicanos, se não for 

assegurada a manutenção da paz.

Filipe Nyusi também sublinhou o imperativo da transparência, associan-

do-a muitas vezes à prestação de contas. O povo deve fiscalizar o cumpri-

mento das promessas em campanha, sobretudo, as prioridades orçamen-

tais propostas pelo Governo e aprovadas pela Assembleia da República.

Insistindo no peso da juventude na composição demográfica de Moçam-

bique, Filipe Nyusi advogou que a valorização desta camada social passa 

pelo acesso ao emprego e no alargamento das oportunidades geradas pelo 

crescimento económico a mais moçambicanos. Nyusi tem vincado que 

vai continuar com o que foi bem feito na actual governação, mas não 

hesitará em corrigir de forma enérgica o que está errado.

Alguns eixos dos “sonhos” 
de N usi
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Os cerca de 10 milhões de 
eleitores vão decidir, na 
próxima quarta-feira, 
quem será o próximo 

Presidente de Moçambique, 

numa eleição em que é cada vez 

mais provável uma segunda vol-

ta entre Filipe Nyusi (Frelimo) 

e Afonso Dhlakama (Renamo). 

Daviz Simango, o candidato 

presidencial do MDM, deverá 

funcionar como um factor dese-

quilibrador, ou seja, é quem terá a 

chave do poder em Moçambique 

numa eventual segunda volta.

Espera-se que estas eleições sejam 

as mais renhidas de sempre, desde 

o sufrágio de 1999 onde o partido 

de Afonso Dhlakama reclamou vi-

tória e perdeu na secretaria. Mas 

uma segunda volta é o fantasma 

mais temido na Frelimo. Reina um 

nervosismo, que pode resvalar para 

o pânico. É que nos cálculos da 

Frelimo era esperada uma vitória 

eleitoral de Filipe Nyusi e Frelimo, 

com “números gordos” à primeira 

volta, mas com a saída de Afonso 

Dhlakama da “parte incerta” grande 

parte da estratégia foi baralhada.

A avaliar pela adesão à campanha 

eleitoral de Afonso Dhlakama, a 

“perdiz” pode ter conseguido re-

cuperar parte do seu eleitorado no 

norte e centro do país, o que pode 

concorrer para “empurrar” a Freli-

mo para uma situação de “partido 

minoritário” no Parlamento, dados 

os bons resultados que o MDM 

deve recolher nas cidades. 

Contudo, durante a campanha elei-

toral que termina neste domingo, 

Filipe Nyusi foi mostrando que tem 

um programa coerente e conseguiu 

ter toda a máquina partidária, in-

cluindo praticamente todos os pe-

sos pesados do partido, no terreno.

Durante a campanha, Nyusi procu-

rou mostrar que não é um “aventu-

reiro político”, enfatizando que vai 

continuar com os bons projectos da 

actual governação, mas não hesitará 

em mudar o que terá corrido mal. 

O antigo ministro da Defesa tem 

tentando criar o seu próprio espaço, 

dando sinais de que tem a sua pró-

pria independência de visão para o 

país e não será um presidente robot. 

As eleições do presente ano rea-

lizam-se poucos meses depois do 

fim da tensão político-militar sem 

precedentes em Moçambique, 

agravada depois que a 21 de Ou-

tubro passado o exército moçambi-

cano afugentou o líder da Renamo, 

Afonso Dhlakama, de Satunjira, 

onde residia desde 15 de Outubro 

de 2012.

Para as legislativas aguarda-se uma 

forte concorrência entre os três 

principais partidos políticos nome-

adamente: a Frelimo, no poder des-

de 1975; a Renamo e o Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM), este último, que entra no 

pleito pela segunda vez depois do 

seu primeiro ensaio, de forma mu-

tilada, em 2009, onde foi excluída 

em nove dos 11 círculos eleitorais 

no país. Os pequenos partidos, que 

praticamente não se fizeram à rua, 

apesar de terem recebido fundos do 

Estado, não terão expressão eleito-

ral.

A Frelimo não é obrigada a chegar 

à fasquia de 75% de 2009, mas nú-

meros muito abaixo e uma segunda 

volta na corrida à Ponta Vermelha 

serão entendidos como uma crítica 

à actual governação e em particular 

à liderança de Armando Guebuza, 

que praticamente forçou a candi-

datura de Filipe Nyusi e arrastou o 

partido Frelimo a uma impopula-

ridade sem paralelo na história do 

partido.  

Maus resultados para a Frelimo, 

que disputa as eleições com uma 

Renamo revigorada e um MDM 

que saiu forte nas últimas elei-

ções autárquicas serão dificuldades 

acrescidas para Guebuza manter a 

presidência da Frelimo e obrigará 

os militantes a forçar um congresso 

para o afastar da direcção máxima 

do partido.

Na eleição presidencial de 2009, 

Armando Guebuza conseguiu ob-

ter 2.974.627 votos, de um total de 

3.922.178 validamente expressos, o 

correspondente a 75.46 por cento. 

O líder da Renamo, que concorria 

pela quarta vez consecutiva, foi o 

segundo candidato mais votado 

com 650.679 votos (16.51%) e 

Daviz Simango, que concorria pela 

primeira vez, obteve 340.579 votos 

(8.64%).

A abstenção foi a rainha nestas 

eleições levando vários observa-

dores políticos a concluírem que 

os eleitores afectos à Renamo não 

foram às urnas por estarem frus-

trados pela forma como Afonso 

Dhlakama estava a gerir o partido. 

Na eleição presidencial de 2009 

votaram 4.406.093 eleitores, que 

representaram 44.63% do universo 

de 9.8 milhões de eleitores inscri-

tos. Destes votos, 3.942.178 foram 

considerados validamente expres-

sos, correspondentes a 89.47%. 

199.260 foram considerados nulos, 

e representaram 4.52% em relação 

ao número de votantes.

Para além dos desafios da oposi-

ção, analistas políticos estão curio-

sos em observar o desempenho de 

Afonso Dhlakama e da Renamo, 

depois do líder do maior partido da 

oposição ter arrastado banhos de 

multidões pelos locais onde passou. 

Aliás,  Afonso Dhlakama tem sos-

segado aos funcionários públicos e 

até membros do partido Frelimo 

que não haverá caça às bruxas e que 

formará um governo inclusivo. Pro-

meteu oferecer publicamente o seu 

número de celular para quem qui-

ser se candidatar ao seu Governo.

A Renamo tem o desafio de ul-

trapassar os resultados de 1999. 

Nas primeiras eleições gerais em 

Moçambique, em 1994, a Renamo 

conquistou um total de 112 lugares 

de um total de 250 no Parlamento,  

deixando nove lugares para a União 

Democrática e 129 para a Frelimo. 

Na mesma eleição, o candidato da 

Renamo, Afonso Dhlakama, obte-

ve 33.7%. 

Em 1999, a Renamo aumentou o 

número de assentos de 112 para 

117, enquanto que Dhlakama su-

biu de 37.3% para 47,7% de votos. 

Mas esta eleição foi controversa e 

quase precipitava o país para uma 

nova guerra.

Nestas eleições, o MDM entra em 

todos os círculos eleitorais, depois 

da exclusão de que foi alvo pela 

CNE de nove dos 13 círculos elei-

torais. A decisão foi altamente cri-

ticada pelo MDM e também pelos 

representantes dos doadores inter-

nacionais, como os embaixadores 

da União Europeia.

Excluído em nove dos 13 círcu-

los eleitorais, o MDM viu as suas 

chances muito reduzidas. O MDM 

apenas apresentou candidatos 

em Maputo-Cidade, Inhambane, 

Niassa e Sofala. Nestas eleições 

espera-se que o partido de Daviz 

Simango aumente o número de 

deputados na Assembleia da Repú-

blica, mas não é líquido que deixe 

de ser a terceira maior força política 

em Moçambique atrás da Renamo 

e Frelimo.  

(Redacção)

Eleições gerais de 2014: um novo rumo à vista? 

Resultados das Eleições Gerais de 2009
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O 
líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, tomou 
literalmente de assalto o 
eleitorado da cidade da 

Beira no prosseguimento do seu 

périplo de caça ao voto. O átrio dos 

Caminhos de Ferro de Moçambi-

que (CFM) tornou-se pequeno pe-

rante a moldura humana que, mes-

mo tendo conhecimento de que o 

comício se realizaria no período da 

tarde, fez uma vigília desde as pri-

meiras horas desta quarta-feira. 

A população, com dedos em riste, 

às vezes interrompia com aplausos 

o discurso de Afonso Dhlakama, 

que na ocasião disse que os proble-

mas da população seriam ultrapas-

sados caso ele e seu partido vençam 

as eleições de 15 de Outubro. 

Dhlakama disse que a população da 

Beira sofreu muito e continua a so-

frer, pelo que a solicitou para depo-

sitar confiança em Dhlakama e na 

Renamo, “porque só com a Renamo 

é que iremos ultrapassar os proble-

mas que todo o povo moçambicano 

está a passar”. A cidade da Beira é 

gerida por Daviz Simango, presi-

dente do Movimento Democrático 

de Moçambique (MDM), a tercei-

ra maior força política em Moçam-

bique.  

Num discurso longo e intercalado 

com aplausos, Afonso Dhlakama 

falou da injustiça social que todo o 

povo moçambicano sofre. Denun-

ciou arrogância dos governantes e 

prometeu combater a corrupção e a 

falta de emprego. 

“Eu vejo e sinto que a população da 

Beira está a sofrer, vocês souberam 

esperar, mas este sofrimento vai 

passar”, garantiu Afonso Dhlaka-

ma. 

Afonso Dhlakama não fez ataques 

directos aos seus adversários, mas 

afirmou que os problemas devem 

ser ultrapassados desta vez. Disse 

que as lutas que desencadeara des-

de 1977, numa altura em que era 

jovem, foi para forçar o governo da 

Frelimo a embarcar para a demo-

cracia, que significa eleições e bem 

estar da população. 

“A Renamo é sinónimo da demo-

cracia. Eu lutei desde 1977 para a 

democracia, isso era para alternân-

cia governativa, assim as condições 

estão criadas”. 

Dhlakama tranquilizou a todos os 

funcionários públicos e membros 

da defesa e segurança. Disse que 

todos, mesmo que não sejam mem-

bros da Renamo, serão tratados 

como profissionais e terão salários 

Dhlakama assalta Beira
... e promete Moçambique melhor para a população

Por omingos ila  na eira
compatíveis com as suas funções. 

“Polícia, Sise, FIR, guarda frontei-

ra, todos ganharão bem. Não obri-

garemos os funcionários públicos 

a serem da Renamo, o que iremos 

fazer é profissionalizá-los e terem 

bons salários”. 

Não há escola da governação
Afonso Dhlakama diz que a Freli-

mo tem estado a dizer que a Rena-

mo não tem quadros para dirigir o 

país, tendo questionado à popula-

ção se conhecia alguma instituição 

deste partido no poder que forma 

quadros para dirigir o país. Num 

exercício interactivo, em que a po-

pulação gritava negativamente às 

questões que lançava, Dhlakama 

disse que a Renamo sabe o que está 

a fazer e tem quadros para tal. 

Segurança
O “showmício” de Afonso Dhlaka-

ma, um surpreendente animal po-

lítico, foi dos mais guarnecidos de 

todos os tempos. A polícia da Re-

pública de Moçambique estava em 

todos os lados, para além da guarda 

pessoal de Dhlakama que estava 

com cara de poucos amigos. 

É que os apoiantes de Dhlakama 

deliravam e eram tentados a inva-

dir o palco para tocar o seu líder, o 

que fez com que a segurança não 

permitisse que certo perímetro 

próximo de Dhlakama fosse alcan-

çado.

Com a contagem decres-
cente para as eleições de 
15 de Outubro, reina um 
clima de nervosismo e in-

segurança no seio de alguns círculos 
da Frelimo, uma situação que pode 
encontrar explicação nos cada vez 
crescentes banhos de multidões de 
Afonso Dhlakama, candidato pre-
sidencial da Renamo, e importantes 
apoios que o líder da oposição vai 
amealhando de diferentes sectores.

Um dos momentos de nervosismo 

que marcou a Frelimo nesta segunda-

-feira na cidade de Maputo foi o hi-

lariante e vergonhoso simulacro em 

torno de Hermínio dos Santos, o 

controverso líder do Fórum dos Des-

mobilizados de Guerra. 

Depois de nesta segunda-feira Her-

mínio dos Santos ter anunciado apoio 

à Frelimo e a Filipe Nyusi, na sala de 

reuniões do Comité da Frelimo na 

cidade de Maputo, nesta terça-feira, 

o líder dos desmobilizados, na com-

panhia de cerca de duas dezenas de 

seguidores seus, veio ao encontro do 

mediaFAX/ para denunciar que foi 

“raptado e coagido” a declarar apoio 

ao partido no poder e ao seu candida-

to presidencial.

A “forçada” declaração de apoio de 

Hermínio dos Santos ao candidato 

Nyusi foi feita na presença de im-

portantes membros da Frelimo, entre 

eles, a antiga Primeira-Ministra e 

candidata derrotada nas primárias do 

partido, Luísa Diogo, do porta-voz 

da Presidente da República, Edson 

Macuácua e do próprio Hermene-

gildo Infante, primeiro secretário da 

Cidade de Maputo.

“Eu, Hermínio dos Santos, e os meus 

colegas desmobilizados viemos aqui 

ter convosco para reiterar que apoia-

mos Afonso Dhlakama e a Renamo. 

Fui forçado a declarar apoio ao can-

didato presidencial da Frelimo. Tudo 

que disse ontem (segunda-feira) foi 

contra a minha vontade. Se analisa-

rem as imagens está claro que fui for-

çado”, frisou o líder dos desmobiliza-

dos vestido a rigor com uma t-shirt e 

capulana com símbolos da Renamo.

Hermínio dos Santos, que sábado ha-

via anunciado o seu apoio a Dhlaka-

ma e à Renamo, o que terá deixado 

nervosas algumas hostes da Frelimo, 

disse ter sido raptado e obrigado a 

anunciar o seu apoio a favor da Freli-

mo e do seu candidato, Filipe Nyusi. 

Hermínio dos Santos, que combateu 

ao lado das forças governamentais 

durante a chamada guerra dos 16 

anos, disse que foi abordado na sua 

casa pelo pastor Titos, que o convi-

dou a ir receber um donativo prove-

niente dos Estados dos Unidos nos 

escritórios (do pastor) na baixa da 

cidade. 

Contudo, chegados à Av. de Angola 

viu o trajecto inicial a mudar e foram 

parar na sede da Frelimo na cidade 

de Maputo. Segundo Hermínio dos 

Santos, o pastor Titos alegou que 

imobilizou o carro na sede da Freli-

mo para um encontro com o antigo 

Presidente de República, Joaquim 

Chissano, o ministro das Finanças, 

Manuel Chang, e outros quadros da 

Frelimo, que estavam interessados em 

resolver o problema das pensões dos 

desmobilizados de guerra. 

Hermínio dos Santos disse que tudo 

não passava de uma peça teatral pre-

viamente montada - com o guião 

escrito por Hermenegildo Infante 

- onde ele (Hermínio) seria um dos 

importantes actores com uma plateia 

de luxo pronta a aplaudir.

Trajado a rigor com o material de 

propaganda da Renamo (boné, cami-

sete, capulana), Hermínio dos Santos 

ia repetindo ao repórter do media-

FAX que apoia Afonso Dhlakama 

e a Renamo, enquanto o grupo que 

preenchia o jardim da sede da media-

coop (proprietária dos jornais SAVA-

NA, mediaFAX e Rádio SAVANA 

100.2) aplaudia frenética e ruidosa-

mente.

“Nunca me filiei à Frelimo, nunca vou 

me filiar à Frelimo. Eu tenho mágoa 

com a Frelimo e vou morrer com essa 

mágoa. A Frelimo usou-me desde os 

14 anos até aos meus 27 anos e não 

me paga pensão. Qual é a alegria que 

vou ter de me filiar à Frelimo? Para 

mim a Frelimo é inimigo”, rematou 

Hermínio dos Santos, que reivindi-

ca liderar um grupo de mais de 1500 

desmobilizados de guerra espalhados 

por todo o país.
“O Sr Hermínio está a 
ser instrumentalizado”  
Hermenegildo Infante
Entretanto, o mediaFAX foi ouvir 

a versão de Hermenegildo Infan-

te sobre o volte-face que acabava de 

ser protagonizado por Hermínio dos 

Santos. 

“O Sr. Hermínio dos Santos está a 

ser instrumentalizado. Ele chegou na 

sede da Frelimo de livre e espontânea 

vontade e acompanhado de um pastor 

de nome Titos, do seu filho e do seu 

secretário-geral”, frisou Hermene-

gildo Infante, primeiro secretário da 

Frelimo na cidade de Maputo, sem, 

contudo, apontar quem está por detrás 

da alegada instrumentalização.

Questionado sobre a tese de rapto 

defendida por Hermínio dos Santos,  

o primeiro secretário da Frelimo foi 

peremptório: “repito. Veio de livre e 

espontânea vontade e não foi obriga-

do a nada”.

Hermínio dos Santos diz que foi coagido a apoiar a Frelimo
Por Il dio ata

Hermínio dos Santos e seu grupo dizem que apoiam Afonso Dhlakama e a Renamo

Lider da Renamo, Afonso Dhlakama, falando no comício popular na Cidade da Beira
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A 
Escola Primária 

Completa (EPC) de 

Matenga, distrito de 

Jangamo, província 

de Inhambane, sul de Moçam-

bique, encontra-se totalmente 

abandonada desde a manhã de 

terça-feira da semana finda, uma 

situação que alegadamente tem 

a ver com a circulação de fantas-

mas nas salas de aulas. 

Em pouco tempo, a escola trans-

formou-se num autêntico deser-

to devido ao clima de medo que 

se apossou da comunidade esco-

lar. Os alunos e professores aban-

donaram a escola em debandada. 

O director da Escola foi um dos 

poucos que resistiu. A Ametra-

mo (Associação dos Médicos 

Tradicionais de Moçambique) já 

foi accionada para o terreno. 

Em causa está um fenómeno es-

tranho relatado por alunos, do-

centes e pessoal auxiliar. Fala-se 

da “circulação” de fantasmas que 

durante o dia protagonizam de-

sordem nas salas de aulas.

Na tarde da segunda-feira da 

última semana, as alunas come-

çaram a agitar-se, supostamente 

apossadas por espíritos, durante 

as aulas. Esta acção foi atribuída 

aos alegados maus espíritos que 

se diz dominarem a escola. 

Na sequência disto, os alunos e 

os professores decidiram suspen-

der as aulas enquanto o proble-

ma não for resolvido.

Esta terça-feira, o SAVANA 

escalou a EPC de Matenga. De 

entre as poucas pessoas que tei-

mavam em continuar no terreno, 

o destaque vai para o director da 

escola, Raúl Anastácio, que aca-

bara de receber a visita da direc-

tora distrital da educação naque-

le ponto.

O director da escola confirmou, 

em declarações a jornalistas, a 

suspensão das   aulas devido à 

agitação iniciada semana passa-

da.

Ametramo no terreno
No quadro de esforços em curso 

visando resolver o problema, a 

direcção da escola primária com-

pleta de Matenga solicitou uma 

equipa de trabalho da Ametra-

mo.

De acordo com o director da es-

cola, o problema já foi diagnos-

ticado e a situação poderá voltar 

à normalidade durante os próxi-

mos tempos. 

A causa da agitação dos alunos, 

segundo a Ametramo, deriva do 

facto de a escola ter sido cons-

truída à revelia dos antepassados.

“Não consultaram os antepas-

sados, os donos desta terra. São 

eles que estão a provocar isto. Se 

não resolverem o mais rápido 

possível, algo pior poderá acon-

tecer”, adverte a Ametramo.

Entretanto, o director da escola 

primária completa de Matenga 

disse ao SAVANA que todas as 

condições logísticas para a re-

alização da cerimónia já foram 

criadas. A cerimonia será dirigi-

da pela Ametramo.

Contudo, Raul Anastácio não 

revelou a origem dos fundos que 

serão aplicados nesta empreitada.

O director fez notar que como 

forma de minimizar o problema, 

foram improvisadas algumas sa-

las num outro local, onde decor-

rem as aulas.

“Temos a lamentar a ausência até 

hoje (terça-feira) de treze alunas 

devido a problemas de saúde 

ocasionados pela agitação vivi-

da”, explicou.

Não é a primeira vez que episó-

dios relacionados com alegados 

maus espíritos agitam estabele-

cimentos de ensino. Em meados 

de 2010, a Escola Secundária 

`Quisse Mavota´, um pacato es-

tabelecimento dos arredores de 

Maputo, saltou para as primeiras 

páginas de jornais e abriu noti-

ciários televisivos e radiofónicos 

quando uma onda de desmaios, 

que apenas atacava alunas, agitou 

aquele estabelecimento escolar.

Após os primeiros desmaios, co-

meçaram a correr várias versões 

sobre o estranho fenómeno. Mas 

a mais ouvida foi a de que a esco-

la foi edificada sobre um cemité-

rio familiar da aristocracia tradi-

cional da zona, `Os Magaia´, que 

de acordo com a versão foram 

ignorados na cerimónia de pedi-

do da bênção para o sucesso da 

construção da escola e estavam 

irritados e nervosos.

Entretanto, o Ministério da 

Saúde não alinhou nesta versão. 

Uma investigação preliminar 

concluiu que os desmaios deri-

vam de causas emocionais, tais 

como o medo e pânico por parte 

das alunas ao virem um colega 

supostamente desmaiado. Con-

tudo, a Ametramo avançou com 

a ideia de que os desmaios se 

deviam a uma `reivindicação dos 

espíritos´, reclamação que tem a 

ver com o desrespeito das auto-

No distrito de Jangamo

Defuntos forçam abandono da EPC de Matenga
-  Director da escola anuncia intervenção da Ametramo 

Por Eugénio Arão, em Inhambane

ridades governamentais em re-

lação às questões tradicionais. A 

verdade é que foi realizada uma 

cerimónia tradicional na escola 

Quisse Mavota e a situação re-

gressou à normalidade.
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O 
Presidente queniano, 
Uhuru Kenyatta, tor-
nou-se nesta quarta-
-feira o primeiro chefe 

de Estado a comparecer perante 
o Tribunal Penal Internacional 
(TPI), que o convocou para es-
clarecer as dificuldades da inves-
tigação no seu processo por cri-
mes contra a humanidade.

Kenyatta assistiu ao início da au-

diência, acompanhado por deze-

nas de apoiantes que se sentaram 

na galeria do público, separados 

da sala de audiências por um in-

sonorizante.

O juiz Kuniko Ozaki notificou o 

Presidente Kenyatta : “Pode falar 

unicamente na qualidade de acu-

sado e não pode fazer declarações 

de natureza política ou na quali-

dade de Presidente”.

O advogado do dirigente quenia-

no, Steven Kay, respondeu que o 

seu cliente não iria falar aos juízes 

nesta sessão. “Eu responderei às 

perguntas em seu nome, o meu 

cliente escolheu não tomar a pa-

lavra hoje.”

Os juízes do TPI consideraram 

que a instrução do processo con-

tra Kenyatta está numa “fase cru-

cial” e exigiram a sua presença em 

Haia. O Presidente queniano é 

acusado de crimes contra a huma-

nidade pela sua alegada responsa-

bilidade na violência pós-eleitoral 

que assolou o Quénia entre o fim 

de 2007 e o início de 2008, que 

deixou mais de mil mortos e mais 

de 600 mil deslocados.

Kenyatta chegou à Holanda na 

terça-feira à noite depois de ter 

delegado os poderes ao seu vice-

-presidente William Ruto. Este 

estava no campo oposto ao de 

Kenyatta durante o período da 

violência pós-eleitoral e também 

é alvo de um processo de crimes 

contra a humanidade que decorre 

no TPI desde Setembro de 2013.

Inicialmente o julgamento do 

Presidente queniano também de-

veria ter começado em Setembro 

de 2013, mas foi adiado nume-

rosas vezes, nomeadamente por 

acusações de intimidação de tes-

temunhas.

A probabilidade deste processo 

nunca chegar a julgamento é cada 

vez maior, sobretudo depois da 

acusação ter pedido um adiamen-

to sine die por considerar que não 

tem provas suficientes. É neste 

contexto que Kenyatta foi convo-

cado pelos juízes do TPI. O sua 

defesa argumenta que este pro-

cesso deve ser arquivado.

A Procuradora, a gambiana Fatou 

Bensouda, acusa Nairobi de não 

cooperar com o TPI, recusando-

-se, entre outras coisas, a transmi-

tir dados bancários e telefónicos. 

Estes, segundo Bensouda, pode-

riam provar que Kenyatta orques-

trou parte das acções da violência 

de 2007-2008.

Uhuru Kenyatta é o primeiro chefe de 
Estado a comparecer no TPI
-Processo contra o presidente do Quénia, acusado por crimes contra a humanidade, poderá nunca chegar à fase de julgamento.

Uhuru Kenyatta, presidente queniano
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Os factores sócio-culturais, 
aliados ao fraco saneamento 
básico em alguns bairros per-
iféricos da cidade de Maputo, 

propiciam a eclosão de várias doenças, 

entre elas, as diarreias. Com efeito, pro-

cedimentos como o tratamento de água 

de esgotos, resíduos sólidos, reciclagem 

e limpeza das valas continuam a ser um 

grande desafio, o que faz antever mo-

mentos difíceis com a época chuvosa 

que se aproxima. 

Durante três semanas, o SAVANA 

percorreu alguns bairros periféricos da 

capital, nomeadamente, Urbanização, 

Maxaquene, Zixaxa e Mavalane, ten-

do chegado à triste constatação de que 

algumas atitudes, como as de deixar o 

lixo nas bermas das ruas, teimam em 

acontecer, o que põe em perigo a vida 

dos próprios moradores, assim como de 

transeuntes.

Em vários quarteirões do bairro de Ma-

xaquene, são visíveis tubos canalização 

de água potável, na sua maioria, em más 

condições (tubos cortados e nalguns 

casos no meio das águas estagnadas 

misturadas com o lixo), valetas de dre-

nagem mergulhadas com imundície e 

quantidades de lixo, como sacos e garra-

fas plásticos espalhados no chão.

Maxaquene tem cerca de 223 mil habi-

tantes, segundo o censo da população de 

2007 e como muitos bairros periféricos, 

este é também o rosto da pobreza ur-

bana: é vulnerável a várias intempéries, 

o que de certa forma condiciona a má 

gestão, quer do meio ambiente como de 

água potável.

O bairro de Mavalane, onde em 2007 

entrou em funcionamento o Centro de 

Tratamento de Cólera, o qual foi subs-

tituído pelo Centro de Isolamento de 

Doentes de Ébola, não tem registado, 

nos últimos anos, casos de cólera, ain-

da que isso não signifique que todas as 

pessoas observem, na íntegra, os pressu-

postos para uma saúde sã.

Na rua do Matchedje, antiga rua dos 

CFM, ou na que passa ao lado do Banco 

de Sangue, de quando em vez são no-

tórias quantidades de lixo que perma-

necem mais de cinco dias provocando 

cheiro nauseabundo, ainda que mesmo 

nas barbas do Hospital Geral de Ma-

valane.

Mavalane é um bairro relativamente 

novo quando comparado com outros 

históricos como Chamanculo, Mafa-

lala ou Maxaquene, mas mesmo assim 

apresenta problemas básicos, quer de 

saneamento como de arruamentos, o 

que concorre para que os “tchovas” não 

consigam entrar alguns metros adentro, 

a fim de procederem à recolha de lixo 

em alguns quarteirões. 

Januário Mazive foi durante muitos 

anos chefe de quarteirão 9, do bairro de 

Mavalane. Ao SAVANA contou que o 

esforço, a sensibilização e a entrega que 

durante anos foi fazendo pouco resul-

tou, porque, gradualmente, o bairro está 

a ser invadido por pessoas de vários lo-

cais e motivações políticas diferentes.

A fonte contou que o secretário do bair-

ro, o senhor Mabuiango, não se cansa 

em sensibilizar os moradores para que 

depositem o lixo em locais apropriados, 

mas infelizmente esse esforço tem sido 

em vão.

O bairro de Zixaxa chegou a viver, 

no ano passado, um ambiente descri-

to como de cortar à faca, sendo que 

a questão de fundo tinha a ver com a 

construção de uma estação de tratamen-

to de lamas fecais num espaço ao lado 

do campo de futebol, um projecto da 

ONG francesa WSAP. Os moradores, 

pura e simplesmente, inviabilizaram o 

seguimento das obras com o argumen-

to de que aquela infra-estrutura não só 

constituía um atentado à saúde pública, 

como violava os seus direitos, pelo chei-

ro nauseabundo que iria libertar, com 

agravante de que não tinham sido con-

sultados. 

O SAVANA apurou que as autoridades 

do bairro do Chamanculo D, casos do 

seu secretário, Artur Funane, receberam 

do WSAP uma credencial passada pelas 

autoridades municipais, em que autori-

zava realizar um estudo de viabilidade 

no bairro, para posterior construção de 

blocos sanitários e latrinas melhoradas. 

Nisto, na zona do Zixaxa seria erguida a 

estação de lamas fecais. 

No bairro da Urbanização, encontra-

mos um exemplo muito bem sucedido 

de gestão de resíduos sólidos, através 

da Associação para o Desenvolvimento 

do Bairro da Urbanização, ADASBU, 

criada com o objectivo de melhorar as 

condições de saúde dos moradores da-

quele local, para além de desenvolver 

actividades relacionadas com a promo-

ção e manutenção da higiene do bair-

ro. Outras actividades compreendem a 

recolha de lixo, saneamento, assistência 

em serviços de abastecimento de água, 

limpeza de drenagens, sensibilização 

dos moradores para a preservação das 

infra-estruturas existentes e combate às 

doenças diarreicas.

Fabião Augusto Sitói, presidente da as-

sociação, conta que a mesma surgiu em 

2000 por iniciativa dos Médicos Sem 

Fronteira (MSF) que, depois das cheias 

que assolaram o bairro nesse ano, pre-

dispuseram-se a ajudar o bairro da Ur-

banização, associando-se, numa primei-

ra fase, à OMM e à AMETRAMO. 

Essas organizações, por sua vez, dispo-

nibilizaram jovens para a realização da 

primeira grande limpeza do bairro.

“O bairro tinha graves problemas de 

saneamento e drenagem das águas plu-

viais e após a construção das valas de 

drenagem ficou resolvido o problema 

de cerca de 90 por cento da população, 

como também se reduziram as doenças 

como malária e cólera”, explica.

Avança igualmente que foram formados 

activistas que se empenharam na expli-

cação e sensibilização das pessoas sobre 

a utilização das latrinas. Conta, ainda, 

que com o apoio da MSF foi possível 

obter as primeiras 150 latrinas melho-

radas que foram distribuídas por igual 

número de famílias.

“Era frequente ver uma casa minima-

mente construída, mas que utilizava 

como pinico pneus e foi daí que as pri-

meiras latrinas doadas por essa organi-

zação visavam mudar esse cenário”.

Em relação à manutenção das valas, ex-

plica que depois que essa ONG se foi 

embora “fomos entregues à nossa sorte, 

hoje há valas que reclamam manuten-

ção, mas não existem condições finan-

ceiras, para além de que há pessoas que 

não ajudam”.

Observa, em relação à sucção de fezes, 

que a associação possui duas máqui-

nas da marca Vacutug, provenientes do 

Bangladesh, “tchovas” e crivos .

“A associação realiza o trabalho de suc-

ção quando solicitada, sendo que cobra 

300 meticais por um tanque de 500 li-

tros, isto para os moradores do bairro da 

Urbanização, e 400 meticais para os de 

outros bairros”.

O presidente da associação explica que 

aquando do seu surgimento essa era a 

primeira ao nível do país, sendo que 

actualmente, embora existam outras 

de gênero, “muitas têm vindo a colher 

experiência da ADASBU, particular-

mente as das zonas centro e norte, casos 

da Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo 

Delgado”.

Saneamento nos bairros periféricos de Maputo

O difícil caminho de lutar contra a resistência às mudanças
Por Paulo Mubalo



11Savana 10-10-2014 PUBLICIDADE

A Embaixada da Irlanda administra o Programa de 
A da ial do o erno da Irlanda em o am-
bi e  trabal ando om o go erno  administra es 
lo ais  organi a es interna ionais  organi a es 
n o-go ernamentais e om nidades lo ais ara a re-
d o da obre a e lnerabilidade  

A Embaixada retende ontratar m restador de 
ser i os ro ssionais a rto ra o ara restar ser-

i os de gest o nan eira   

 restador de ser i o es e iali ado sele ionado 
atra s da a alia o das ro ostas de er  ser m 
ontabilista ali ado  

 ontratante restar  ser i os ara garantir a boa 
exe o dos ontrolos nan eiros  de a ordo om o 

an al de Pro edimentos inan eiros e ir  de orma 
reg lar  restar relat rios de gest o   restador de 
ser i o ir  trabal ar em estreita olabora o om a 
e i a nan eira da Embaixada   e em olabora o 
om a est o erior  a A ditoria Interna e a i-

re o das inan as do e artamento de eg ios 
Estrangeiros A  e m rir om todos os ra os 
estabele idos

Requisitos e Competências
  ons ltor ro osto de e ter ma ali a o in-
terna ionalmente re on e ida em ontabilidade e 
ter ex eri n ia em gest o nan eira

 Ex eri n ia na tili a o de a otes de ontabili-
dade de gest o nan eira  ma antagem onsi-
der el dominar o In or n stem

 om nio em i roso t Ex el e ord
 a a idade ara identi ar roblemas nan eiros 

r ti os e in ormar a est o nior
 abilidades a an adas de om ni a o oral e es-

rita em Ingl s e Port g s  e 
 om reens o das est es de desen ol imento e 

ro essos nan eiros do o erno de o ambi e  

 ad di at rio de e demonstrar as seg intes a a i-
dades t ni as ara a exe o do ontrato

  m nimo de  ontratos de nat re a semel an-
te restados nos ltimos  anos  e

 mero de n ion rios do ad di at rio de e 

in l ir elo menos  ontabilistas om ali a o 
em ontabilidade de re on e imento interna ional-
mente

Pre -se e os ser i os ser o ne ess rios or  dias 
em ada semana e or m er odo de at  seis meses  
om a ossibilidade de m er odo de extens o mo-

desto a edido da entidade ad di ante  

Processo de licitação
A a resenta o de e in l ir ma ro osta t ni a e 

nan eira ara a ons ltoria  

s andidatos interessados s o on idados a soli itar 
a ers o eletr ni a om leta o  em ia a ser so-
li itado na e e o da Embaixada  dos ermos de 

e er n ia ara o seg inte endere o de e-mail  david.
healy@dfa.ie e  maputosubmissions@dfa.ie

Proposta
A ro osta t ni a e nan eira de er  ser a resenta-
da em Ingl s e at  o m do or rio de ex ediente do 
dia 17 de Outubro de 2014  e o li itante sele ionado 
de e ser a a  de ini iar a resta o de ser i o em 01 
de Novembro de 2014  

A ontrata o ser  em ma base de m s ara m s  
mas re -se e ontin ar  at  o nal de Abril de 

 om a ossibilidade de ma extens o modesta  
se ne ess rio

A ro osta tr s ias im ressas e ma ia ele -
tr ni a  de e ser en iada ara o seg inte endere o

Embaixada da Irlanda
A  li s erere  

aixa Postal 
a to

Pessoa de onta to na Embaixada

a id eal  
eg ndo e ret rio

E-mail  david.healy@dfa.ie 
el lar      

Concurso Público
Consultoria de Curto Prazo

Serviços de Gestão Financeira
Embaixada da Irlanda

Maputo
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A 
candidata presidencial 
Marina Silva, que arre-
cadou 21% dos votos na 
eleição de domingo e ficou 

afastada da disputa da segunda volta, 
estará a preparar o terreno para uma 
declaração formal de apoio à candi-
datura do Partido da Social Demo-
cracia Brasileira (PSDB), encabeça-
da por Aécio Neves.

Segundo a imprensa brasileira, a 

candidata está em discussões com 

os coordenadores da sua campanha, 

com os dirigentes do seu movimento 

político rede Sustentabilidade e com 

a direcção do Partido Socialista Bra-

sileiro (PSB), que liderou a coligação 

pela qual se apresentou ao eleitorado, 

para acertar a orientação política re-

lativa à segunda volta eleitoral.

No entanto, avança a Folha de São 

Paulo, a ambientalista já terá “sinali-

zado” que tenciona declarar o apoio a 

Aécio, deixando claro que se esse não 

for o consenso no PSB e restantes 

siglas que compõem a coligação Uni-

dos pelo Brasil, o fará a título indivi-

dual. A ideia é impedir a reeleição da 

Presidente Dilma Rousseff e a manu-

tenção do Partido dos Trabalhadores 

(PT) no poder.

O Estadão confirma que a decisão 

de Marina está tomada e indica as 

condições que a candidata que ficou 

pelo caminho impõe para oficializar 

a sua adesão à campanha de Aécio, 

através da assinatura de um “acordo 

programático”. Segundo o diário, 

Marina terá exigido um “compromis-

so formal”, através da inclusão das 

suas propostas nas áreas do ambiente 

e da educação no programa de gover-

no do candidato tucano, e ainda da 

insistência da campanha nos pontos 

comuns entre as duas candidaturas 

– nomeadamente, na ideia do fim da 

reeleição.

Esta terça-feira em São Paulo, Aé-

cio Neves repetiu que “não morre de 

amores pela reeleição” e que a sua pla-

taforma política defende um manda-

to único de cinco anos para todos os 

cargos públicos. “É uma questão a ser 

discutida”, disse, notando que para a 

ideia vingar, “precisa de haver enten-

dimento no Congresso Nacional”.

No domingo à noite, ao reagir aos 

resultados eleitorais, Marina deixou 

bem claro que uma aproximação à 

candidatura da Presidente Dilma 

Rousseff e ao PT estava totalmente 

fora de causa. A mágoa que a campa-

nha provocou na candidatura foi pa-

tente nas declarações do seu compa-

nheiro de chapa, Beto Albuquerque, 

o homem do PSB que corria pela 

vice-presidência. “Quem joga sujo na 

eleição não terá o nosso voto”, frisou, 

referindo-se ao PT.

Fazendo eco das palavras de Aécio, 

que imediatamente se posicionou 

como o depositário do sentimento 

do eleitorado que exige a mudança 

no país, Marina sublinhou que os 

brasileiros provaram nas urnas a sua 

rejeição “do que está aí” e o seu desejo 

de uma “nova política”.

O PSB indicou que a decisão sobre 

os apoios para a segunda volta será 

anunciada até ao fim desta semana. 

O partido está dividido entre a fac-

ção que mantém uma ligação ao PT 

(os socialistas fizeram parte da base 

aliada e ocuparam cargos ministeriais 

tanto nos governos de Lula da Silva 

como no anterior mandato de Dilma 

Rousseff ) e os que se inclinam para o 

apoio ao PSDB.

Roberto Amaral, que assumiu a pre-

sidência do PSB após a morte de 

Eduardo Campos, é um dos mais 

próximos do PT, mas em declarações 

ao Estado de São Paulo não afastou a 

hipótese de um apoio à candidatura 

de Aécio Neves. “As alianças são tác-

ticas e, se não prejudicarem o avanço 

do partido, são válidas. O fundamen-

tal é estar envolvido num processo de 

progresso e de crescimento. Às vezes, 

um reaccionário serve de avanço”, co-

mentou.

A deputada e antiga autarca de São 

Paulo, Luiza Erundina, que este-

ve na coordenação da campanha de 

Marina, é defensora da neutralidade 

do partido. “Há grupos que querem 

Aécio Neves e outros que pretendem 

apoiar a Dilma. Tomar uma posição 

única seria ruim, dividiria o partido. 

O melhor seria liberar [o voto] para 

que cada militante, filiado ou diri-

gente possa tomar a sua decisão”, afir-

mou à Folha de São Paulo. “Temos 

de ser minimamente coerentes. Se na 

campanha dissemos que queríamos 

mudança, e propusemos o fim da po-

larização, não devemos agora apoiar 

um dos pólos”, considerou.

Os jornais brasileiros adiantavam 

ainda que emissários de Aécio Neves 

estão em conversações com a família 

de Eduardo Campos (os dois eram 

amigos), no sentido de anunciar um 

apoio formal à candidatura. A adesão 

do PSB pernambucano e da família 

do popular ex-governador é funda-

mental para as pretensões de Aécio 

naquele estado, onde obteve apenas 

6% dos votos válidos. Em 2010, com 

o apoio de Campos, Dilma Rousseff 

venceu em 100% dos municípios de 

Pernambuco.

Eleições da Marina
A verdade é que os 22 milhões de 

eleitores de Marina Silva vão deci-

dir quem será o próximo Presidente 

do Brasil. Com os blocos de Dilma 

e de Aécio entrincheirados a favor 

ou contra o “petismo”, a disputa do 

capital político de Marina domina 

as atenções. A segunda volta será tão 

renhida que qualquer falha será fatal.

Daqui até o próximo acto eleitoral, 

dia 26, Dilma Rousseff vai precisar de 

acrescentar à sua votação de domingo 

pelo menos mais nove milhões de vo-

tos, ou 9% da preferência dos eleito-

res. Uma tarefa ainda assim mais fácil 

do que a de Aécio Neves, do Parti-

do da Social Democracia Brasileira 

(PSDB), que precisa de conquistar 

mais 16% dos votos para poder ser o 

próximo Presidente do Brasil. Quer 

um, quer outro vão ter de disputar es-

ses votos na herança eleitoral de Ma-

rina Silva. Derrotada na primeira vol-

ta, Marina Silva é quem tem a chave 

do poder no Brasil. O destino dos 

22 milhões de votos que conquistou 

no domingo são determinantes quer 

para as esperanças de Dilma Rousse-

ff, quer para as de Aécio Neves.

Marina Silva deixou no seu discurso 

da noite eleitoral a indicação de que 

não vai repetir a estratégia de 2010, 

quando, depois de arrecadar 19,6 mi-

lhões de votos, se absteve de apoiar os 

candidatos que disputaram a segunda 

volta, Dilma Rousseff e José Serra, 

do PSDB. Para muitos observadores 

colocou-se mais perto de Aécio Ne-

ves ao afirmar que “o Brasil sinalizou, 

desde 2010, claramente que não con-

corda com o que aí está”. Mais cla-

ro e contundente, o seu candidato a 

vice-presidente, Beto Albuquerque 

afirmou que, como gaúcho (do esta-

do do Rio Grande do Sul), “não leva 

desaforo para casa”, pelo que não se 

vê a apoiar Dilma por causa das “ca-

lúnias e vilanias” lançadas contra a 

candidatura de Marina. Se é verdade 

que tanto Aécio como Dilma se em-

penharam em desconstruir o perfil de 

Marina quando a candidata chegou a 

liderar as sondagens, Aécio foi sem-

pre mais moderado que Dilma. Fer-

nando Henrique Cardoso, que ainda 

antes da eleição de domingo apelava 

a uma união das duas candidaturas 

contra o PT numa segunda volta, é 

tido como o artífice com melhores 

condições para federar os interesses 

dos dois blocos.

Mas, mesmo que haja um apoio for-

mal de Marina e do PSB a Aécio, a 

volatilidade eleitoral no Brasil, onde 

os partidos são na maior parte dos ca-

sos estandartes com pouco conteúdo 

programático, não garante uma trans-

ferência automática de votos. Logo 

após o acidente aéreo que vitimou o 

candidato Eduardo Campos, a 13 de 

Agosto, Marina foi capaz de firmar 

“uma aliança temporária entre o elei-

torado que não se sentia representado 

nem pelo PT, nem pelo PSDB, que 

representava cerca de 20% do total, e 

o núcleo duro dos eleitores que são 

sempre contra o PT”, explica Marcos 

Nobre, cientista político, colunista do 

jornal Folha de São Paulo e profes-

sor do Departamento de Filosofia da 

Universidade de Campinas. Só que, 

“após as críticas que mostraram as 

inconsistências de Marina, os elei-

tores anti-PT começaram a perceber 

que não havia muita diferença entre 

Marina e Aécio no segundo turno. 

Ambos tinham as mesmas possibili-

dades de bater Dilma e refluíram para 

Aécio”, continua Nobre. São os 15% 

de voto útil que explicam a vantagem 

que Aécio conquistou sobre Marina 

Silva no domingo. Ficam por isso em 

aberto os outros 20% de eleitores que, 

por definição, desejavam uma terceira 

via.

(Público.pt e Redacção)

O 
gestor português Zei-

nal Bava renunciou à 

presidência da empresa 

brasileira Oi, cargo que 

ocupava desde Junho de 2013. A 

informação foi comunicada pela 

companhia brasileira, após o fecho 

do mercado no Brasil e sucede-se 

aos rumores que circulavam há 

vários dias dando a saída de Bava 

como iminente devido ao alegado 

desconforto dos accionistas da Oi 

com o investimento de 900 mi-

lhões de euros da PT na Rioforte.

A renúncia de Zeinal Bava, com 

cordão umbilical enterrado em 

Moçambique, surge também na 

mesma altura em que se sabe que 

o fundo francês Altice, que detém 

em Portugal a Cabovisão e a Oni, 

está em negociações com os accio-

nistas da Oi para comprar a PT.

Bava - que foi um dos rostos 

da fusão entre a Oi e a Portugal 

Telecom e foi apontado como o 

homem certo para fazer da Oi 

uma empresa moderna, rentável 

e capaz de disputar a liderança 

do mercado de telecomunica-

ções brasileiro - deixa a empresa 

num momento em que estão em 

cima da mesa vários cenários de 

consolidação, em que a Oi pode 

comprar ou ser comprada (fala-se 

na possibilidade uma compra da 

TIM pela Oi, de uma fusão entre 

esta e a Oi, ou mesmo de a TIM 

comprar a Oi).

Deixa uma empresa largamente 

endividada (mais de 14 mil mi-

lhões de euros), que falhou re-

centemente o leilão de licenças 

de quarta geração por falta de 

capacidade financeira, mas deixa, 

também, uma empresa com bons 

activos disponíveis para venda: a 

PT Portugal e os negócios da PT 

Marina Silva impõe condições para apoiar Aécio Neves
 -Imprensa brasileira dá como certo o apoio da ambientalista ao candidato do PSDB. Ideia é impedir a reeleição da Presidente Dilma Rousseff

Marina Silva deverá anunciar o seu apoio a Aécio Neves

Zeinal Bava deixa a presidência da Oi

em África, incluindo a participação 

na empresa angolana Unitel.

O tempo do grande operador luso-

-brasileiro já acabou. Na nova Oi, 

nem os accionistas relevantes, nem a 

gestão serão portuguesas. A fusão ain-

da não foi oficializada (a alteração de 

termos forçada pelos investimentos 

de 900 milhões de euros na Riofor-

te obrigaram a uma reavaliação pelos 

reguladores), mas os activos da PT 

foram transferidos em Maio para a 

Oi, pelo que competirá à nova gestão 

decidir o que faz com os negócios e 

participações em empresas que eram 

do antigo grupo PT.

Como herança portuguesa na Oi fi-

cam ainda o know-how e a capaci-

dade tecnológica que a PT transfe-

riu para a Oi, para que esta pudesse 

transformar-se numa operadora de 

telecomunicações com serviços con-

vergentes.

Bayard De Paoli Gontijo, que era 

responsável pelas Relações com In-

vestidores da empresa e passou a ad-

ministrador financeiro quando Bava 

chegou, há mais de um ano, assumirá 

interinamente a presidência da Oi, até 

à escolha de um novo gestor. 

No Verão, já depois de conhecido o 

investimento na Rioforte, ficou 

evidente o esforço de separação 

de águas de Zeinal Bava relati-

vamente à gestão da empresa em 

Portugal, com o argumento de 

que estava afastado da empresa há 

mais de um ano e transferindo as 

responsabilidades pelas decisões 

para a esfera da liderança de Hen-

rique Granadeiro. Em declarações 

à Reuters a 4 de Agosto, Bava 

explicava que abandonava a presi-

dência da PT Portugal de modo 

a dedicar-se em exclusivo à nova 

PT/Oi, que deveria ser gerida 

“como uma multinacional”.

Três dias depois, e após várias se-

manas debaixo de fogo devido às 

aplicações financeiras na Rioforte, 

foi a vez de Henrique Granadei-

ro se demitir da presidência da 

PT SGPS, com uma carta de de-

missão em que afirmava que não 

assumia “os encargos e responsa-

bilidades de outros”. Como o PÚ-

BLICO noticiou na terça-feira, 

uma auditoria interna da PT ar-

rasou em Julho a gestão de Bava e 

Granadeiro.

Os dois gestores, que foram du-

rante anos a imagem da PT, fica-

rão agora associados ao processo 

que fez com que a empresa deixas-

se de ser um operador de teleco-

municações relevante com negó-

cios em Portugal, África e Brasil, 

para se tornar numa subsidiária de 

uma empresa brasileira, à beira de 

mudar de mãos.

Zeinal Bava, de 48 anos, nasceu 

em Moçambique, país que deixou 

com apenas nove anos, e desta-

cou-se nos últimos anos como um 

gestor de topo em Portugal. Am-

bicioso, pragmático, imparável são 

algumas das palavras mais utiliza-

das para o descrever.



13Savana 10-10-2014 PUBLICIDADE



14 Savana  10-10-2014Savana 10-10-2014 15NO CENTRO DO FURACÃO

Em entrevista ao SAVANA, 
o Arcebispo da Diocese de 
Maputo, Dom Francisco 
Chimoio, disse que a de-

mocracia é eficaz quando há alter-
nância do poder. Para o prelado, a 
alternância fortifica a construção 
do Estado de Direito Democrático 
e combate situações de intolerân-
cia, arrogância e autismo.
Na mesma entrevista, Dom Chi-
moio analisa a situação da Igreja 
Católica em Moçambique e diz 
que a mesma está no bom caminho. 
Francisco Chimoio fala também 
do processo eleitoral e lamenta si-
nais de violência que caracteriza-
ram o processo em alguns pontos 
do país.
Chimoio aceitou comentar sobre 
os banhos de multidão de Afonso 
Dhlkama, candidato da Renamo. 
Diz que a presença massiva das 
pessoas nos comícios do líder da 
Renamo significa que o que ele 
fala mexe com as sensibilidades do 
povo.
Diz também que a distribuição da 
riqueza não satisfaz a todos. En-
tende que há um grupo de pessoas, 
algumas próximas da nomencla-
tura, que estão cada vez mais ri-
cas e uma maioria que não sabe o 
que vai comer quando o dia nasce. 
Chimoio analisou também o pa-
pel da imprensa na construção de 
um Estado democrático e apelou 
que esta paute pela verdade sob 
o risco de empurrar a sociedade 
para violência. Nas linhas abaixo, 
segue a entrevista com o mais alto 
responsável da Igreja Católica em 
Moçambique.

Dom Francisco Chimoio, a Igreja 
Católica sempre tomou uma posi-
ção importante na moralização dos 
moçambicanos. Como é que analisa 
a situação actual da Igreja Católica 
em Moçambique?
Sem querer ser juiz da própria causa, 
posso dizer categoricamente que a 

Igreja Católica está num bom cami-
nho. A Igreja está a conseguir cum-
prir com o seu papel de moralização 
social e de transmitir os ensinamen-
tos de Jesus Cristo.
Para dizer que o número de crentes 
também está a aumentar... 
Graças a Deus, o número de crentes 
está a aumentar. 
De forma abstracta pode-nos falar 
do universo de crentes que a Igreja 
Católica tem em Moçambique 
Não estou em condições de falar de 
números, mas posso dizer que, dentro 
das pessoas que professam alguma re-
ligião, temos uma boa percentagem.
Para dizer que a Igreja Católica está 
na dianteira em termos de crentes.  
Não diria que estamos na dianteira, 
porque o grosso dos moçambicanos 
é constituído por pessoas que não 
professam nenhuma religião. Depois 
desse grupo a Igreja Católica aparece 
no grupo das religiões que estão na 
dianteira.
Nos últimos dias, são bem notáveis 
as investidas de algumas igrejas e 
seitas religiosas, que potenciam 
propagandas enganadoras para an-
gariar crentes como também para 
cobrar dinheiro e outros benefícios 
materiais em troca de promessas 
de milagres. Tendo em conta que a 
Igreja Católica sempre foi conser-
vadora, como é que analisa esses 
fenómenos?
Vejo isso em duas vertentes. Primeiro 
como um desafio para a Igreja Cató-
lica no sentido de incutir fé em cada 
membro e fazer com que acredite 
nessa fé.
Segundo, aqueles que prometem 
curar ou protagonizar milagres na 
vida das pessoas não passam de pes-
soas cuja finalidade é enganar cida-
dãos incautos.
Digo mais, se esses meus irmãos di-
zem que curam, porque é que não 
entram nos hospitais e curam todos 
os doentes acamados? Se eles são os 
detentores do milagre, porque não 
fazem isso e colocam toda a gente 

saudável? Se eles não fazem isso é 
porque não o conseguem e o povo 
continuará a ser enganado. Eles não 
curam nada. Na verdade é uma far-
sa e todos os dias estão a enganar as 
pessoas. Muitos que dizem que são 
curados são pessoas que nós não co-
nhecemos. 
Em algum momento, Dom Chi-
moio disse que a Igreja Católica 
está a conseguir transmitir os ensi-
namentos de Jesus Cristo. Porém, 
no seio da sociedade nota-se que a 
moral social está a deixar de existir. 
Como é que a Igreja vê  isso?
A moral não desapareceu, o que está 
a acontecer é que muitas pessoas não 
estão a ter em conta o lugar que de-
vem ocupar. Muitas pessoas querem 
imitar o que os outros fazem. Mes-
mo fora da vida real. Muitas pessoas 
não estão a ter em conta aquilo que 
de facto aprenderam em casa com 
os pais ou outros familiares, na Ca-
tequese e no meio onde vivem. Não 
querem respeitar a dignidade dos seus 
irmãos. Optam pelo egoísmo e prefe-
rem viver sozinhos e puxar tudo para 
si. Esquecem que a convivência social 
implica respeito e consideração pelo 
próximo. Se eu quero ser respeitado, 
devo antes respeitar o outro irmão. Só 
assim podemos construir a moral.
A falta da relação de compreensão e 
de mútua ajuda criam dificuldades de 
convivência harmoniosa. 

Processo eleitoral
Como é que Dom Francisco Chi-
moio avalia o presente processo 
eleitoral?
Avalio de forma positiva sobretudo 
depois da homologação dos acordos 
de cessação das hostilidades pelo Pre-
sidente da República (PR), Armando 
Guebuza, e o líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama.  
Os acordos vieram deixar claro que o 
diálogo é a melhor forma de solucio-
nar qualquer conflito que exista entre 
nós. Não são as armas que resolvem 
diferenças no nosso país. É o diálogo 

que nos junta. As nossas diferenças 
só podem ser resolvidas mediante o 
diálogo e a tolerância. Em democra-
cia é preciso ouvir a outra parte. Não 
podemos achar que só as nossas deci-
sões é que são certas.
Regressando à tua pergunta, volto a 
referir que, exceptuando alguns casos 
de violência, o processo está a correr 
de forma agradável. Vejo que há mui-
to empenho de todas as partes. Isso 
é positivo porque é uma maneira de 
manifestarmos a nossa democracia. 
No entender do Dom Francisco 
Chimoio, os actos de violência que 
se verificaram em Gaza e Nampula 
não mancharam o processo?
A violência é um acto negativo, não é 
normal. É bom que seja desencoraja-
da. Em democracia há que perceber 
as diferenças. As leis moçambicanas 
dão liberdade de escolha e cada um é 
livre de escolher aquilo ou aquele que 
melhor lhe agrada, pelo que não vejo 
razões de algumas pessoas seviciarem 
os que pensam diferente.
Com isso quero dizer que a violência 
mancha qualquer que seja a convi-
vência social e o processo eleitoral 
não é excepção. 
Como é que avalia o desempenho da 
Polícia neste processo.  
Não quero ser o juiz. A polícia faz 
o que pode. Não vou ser juiz. O que 
posso fazer é encorajar a Polícia que 
faça o melhor. Fazer o que pode na 
honestidade, na transparência e na 
responsabilidade construindo um 
Moçambique justo e honesto.
Como é que o Dom Chimoio ana-
lisa o facto de, sempre que há actos 
de violência, a Polícia só encontra 
infractores da parte dos partidos 
da oposição e nunca do partido no 
poder. 
Na vida social não podemos apenas 
ver o mal de um único lado. Temos 
que ser corajosos e ser capazes de 
aceitar o mal que vem de outro lado, 
independentemente das convicções. 
Portanto, tem de haver honestidade 
nisto. Não seria honesto que alguém 
provoca o outro e esse mesmo pro-
vocado é que depois é transformado 
em culpado. Há que sermos honestos.
É preciso ser coerente, é preciso se-
guir a lei porque se as coisas continu-
arem assim poderão abrir espaço para 
descontentamentos e por fim revol-
tas, aumentando o ciclo de violência.
Podemos pensar que nós, como auto-
ridades, estamos a satisfazer a voz do 
comando fazendo isto ou aquilo, mas 
que no fim, os nossos actos podem 
ferir outras sensibilidades. Portanto, 
é preciso evitar isto e fazer as coisas 
de acordo com a razão e nos termos 
da lei. Não podemos misturar coisas 
sérias com emoções. 
Para dizer que falta honestidade e 
coerência da parte da Polícia da Re-
pública de Moçambique. 
Não sei. O que posso dizer é que da 
parte de quem acusa injustamente o 
outro direi  que falta coerência. Agora, 
não sei quem é o primeiro. O que eu 
digo é que sejamos honestos. Diga-
mos as coisas como são, procuremos 
dizer a verdade porque é na verdade 
que nós nos libertamos. Portanto, nós 

dissemos a verdade, ganhamos todos.
Será que existe tolerância política 
no país?
Temos que procurar. Temos que fazer 
isso e é preciso evitar que haja into-
lerância. Deve-se fazer um esforço 
no sentido de haver tolerância polí-
tica. Espero que estas eleições tragam 
mais democracia, mais entusiasmo, 
esperança e bem estar do povo mo-
çambicano e, para que isso se efective, 
é preciso que haja tolerância no seio 
dos moçambicanos.     

“Maiorias esmagadoras não 
constroem a democracia”
Os comícios do candidato presi-
dencial da Frelimo têm sido ca-
racterizados por orações de várias 
congregações religiosas pedindo 
a Deus que abençoe o seu sucesso. 
Nesses encontros a Igreja Católica 
também está representada. Porém, 
isso já não se verifica quando são 
outros candidatos. Tendo em conta 
que a Igreja Católica movimenta 
crentes de diferentes sensibilidades 
políticas, esse aparente apoio não 
poderá ferir algumas susceptibili-
dades dentro da igreja? 
Nós apoiamos a propaganda eleitoral 
feita por todos os candidatos e parti-
dos políticos. 
O que nós queremos na oração é que 
tudo seja feito conforme a norma, na 
paz, na compreensão, na mútua ajuda. 
A oração é só para isso e mais nada. 

A Igreja Católica não está com a Fre-
limo, Renamo ou MDM. Está com 
todos e vai respeitar o candidato que 
será escolhido no dia 15 de Outubro.   
E porque é que a Igreja só aparece 
com o candidato Nyusi e não com os 
outros...            
Os outros nunca nos convidaram. A 
Igreja Católica não é discriminató-
ria. Se nos convidarem estaremos lá. 
A minha oração não é só para Nyusi, 
para Frelimo, Dhlakama ou Renamo 
ou para Simango e MDM, ou para 
outros partidos. As nossas orações são 
para o povo moçambicano. A Igreja 
Católica reza para todos os cidadãos 
moçambicanos e queremos que todos 
os cidadãos moçambicanos façam 
uma campanha sem violência e no 
dia 15 de outubro vão todos votar. 
Reza também para que estas eleições 
sejam justas, transparentes, sinceras e 
que vença o candidato mais votado.
Nós rogamos ao senhor para que aju-
de o povo moçambicano a fazer uma 
escolha sábia e inteligente.
Algumas correntes têm questiona-
do o comportamento da impren-
sa no presente processo eleitoral. 
Como é que o Dom Chimoio avalia 
o papel da imprensa.   
O desejo de todos é que a impren-
sa seja de facto o veículo da verdade. 
Ajude a todos nós a sabermos aquilo 
que de facto se passa, independente-
mente de onde vem. A imprensa tem 

um papel fundamental na construção 
de um Estado democrático e é im-
portante que os fazedores das notícias 
saibam e respeitem isso. Há necessi-
dade de termos uma imprensa ini-
miga das inverdades. Uma imprensa 
amiga da verdade. Uma imprensa 
isenta.    
Está a ser isenta ou não...      
No caso concreto do nosso país, acho 
que a imprensa está a fazer o que 
pode. Porém, é importante que seja 
verdadeiro veículo da sinceridade e 
que una as pessoas reportando apenas 
a verdade.
39 anos depois do país conquistar 
a independência nacional e conse-
quente subida do partido Frelimo 
ao poder, algumas correntes acham 
que já chegou o momento de se re-
frescar a direcção máxima do Estado 
abrindo espaço para outros. Qual é 
o comentário do Dom Chimoio.       
Não sei se é altura de mudar ou não. 
Quem dicide isso é o povo através do 
seu voto. Mas, é certo que uma de-
mocracia é eficaz com alternância do 
poder. Assim evita-se arrogância, in-
tolerância e autismo. No meu enten-
der, para o bem da democracia mo-
çambicana é importante que o poder 
alterne. Isso ajuda a todos.
... E acha que há condições para que 
haja alternância de poder nestas 
eleições? 
Não sei. Os eleitores é que vão decidir 

no próximo dia 15 de Outubro.
Em 2009, a Frelimo e o seu candida-
to presidencial, Armando Guebuza, 
atingiram vitórias históricas con-
quistando uma maioria qualificada 
no parlamento. No actual cenário 
acha que isso é possível?       
Não sou bruxo para dizer que isso 
será possível ou não. O que posso 
dizer é que as maiorias esmagadoras 
não constroem a democracia, não 
podem ser encaradas como normais. 
Podem ser perigosas para a demo-
cracia. Contudo, os eleitores é vão 
decidir.
A Igreja Católica teve um papel re-
levante nas negociações que culmi-
naram com a assinatura dos acordos 
de Roma em 1992. Porém, o mesmo 
já não se verificou no diálogo que 
pós fim à recente tensão político-
-militar. O que terá acontecido?   
Não é verdade que passámos à mar-
gem do diálogo. Isso talvez pode ser 
dito por alguém que não queira ver 
as coisas.
Por diversas vezes pedimos audiên-
cia para falar com o PR. Nas nossas 
reuniões do Conselho Episcopal 
de Moçambique (CEM), sempre 
elaborámos comunicados em que 
apelávamos para que os dois lados 
chegassem ao entendimento. A par 
das audiências que tínhamos com o 
presidente Guebuza, também hou-
ve uma delegação da Igreja Católica 

que foi a Satunjira (Gorongosa) falar 
com o presidente da Renamo sobre a 
questão da paz. Recordo-me que essa 
delegação foi encabeçada pelo Dom 
Adriano.
A igreja Católica fez a parte que lhe 
competia que era aconselhar os dois 
líderes a terem em conta o diálogo 
porque é através dele que se pode 
constituir esta sociedade. As armas só 
constroem ódio, não nos unem.  
Para dizer que a Igreja teve um papel 
determinante neste processo até que 
a paz voltou novamente.
Acha que esta paz vai perdurar? 
Acredito que sim, na medida em que, 
quer da parte do presidente Guebuza 
bem como do presidente Dhlakama, 
há esta vontade de preservar a paz. 
Porém, a preservação desta paz não se 
limita apenas aos dois líderes, toda a 
sociedade moçambicana tem um pa-
pel a desempenhar. 
Apelo também aos media para que se 
limitem a difundir notícias e infor-
mações verídicas e que ajudem a pro-
moção da paz e não incitamento ao 
ódio e à vingança. A imprensa deve 
transmitir informação justa e isenta e 
não aquilo que não acontece, difundir 
notícias para agradar um grupo de 
interesses e desunir o resto dos mo-
çambicanos. Os media também são 
um veículo para a reconciliação e de 
promoção da democracia.
No dia 05 de Setembro, o PR, Ar-
mando Guebuza, e o Presidente da  
Renamo, Afonso Dhlakama, assi-
naram o acordo que pós fim à tensão 
político-militar. Um dos pressu-
postos do acordo é a integração dos 
homens armados da Reanamo em 
135 dias. Acha esse tempo suficien-
te para um trabalho complexo como 
este?
O tempo não é suficiente, mas creio 
que aquilo que vai colmatar esta exi-
guidade de tempo é a boa vontade 
que existe entre as partes. A vonta-
de política em respeitar este acordo. 
Portanto, não falaria no número de 
dias mas na vontade de que de facto 
as duas partes expressaram-se publi-
camente de que as hostilidades ter-
minaram.
Temos que dar uma certa confiança 
naquilo que as pessoas podem fazer.
A Renamo vai às eleições de 15 de 
Outubro armada. Se os resultados 
não favorecerem a Renamo, have-
rá condições para o andamento do 
acordo?  
Acredito que sim. O candidato da 
Renamo sabe que no total são três 
candidatos e só pode sair um único 
vencedor. Espero que compreenda 
que numa final de qualquer jogo só 
há um vencedor. Os três não podem 
ser presidentes ao mesmo tempo. 
Em 2012, o líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, abandonou a cidade 
de Nampula para as matas da Go-
rongosa. Durante dois anos, Afon-
so Dhlakama foi apontado como 
principal responsável pela tensão 
política e dos ataques militares que 
se verificaram em alguns pontos do 
país. Mesmo assim, na sua saída das 
matas, o líder da Renamo foi rece-
bido em apoteose. Os seus comícios 

Por Raul Senda/Fotos de Naíta Ussene

movimentam muita gente. Depois 
de tudo o que se passou e se disse, 
no entender do Dom Chimoio, de 
onde vem este sucesso?
Antes de a gente julgar o presidente 
da Renamo é preciso procurar saber 
as razões que o levaram a abandonar 
a cidade e ir para as matas. A razão 
que o levou às matas é que certamen-
te pode dar resposta à tamanha sim-
patia popular.
Por muitas vezes, o presidente 
Dhlakama queixou-se da partidari-
zação do Estado, da discriminação 
política, da intolerância, da intromis-
são do partido Frelimo em assuntos 
de Estado, do custo de vida e das 
desigualdades sociais. Isso, na verda-
de, apoquenta o grosso dos moçam-
bicanos, mas estes não têm coragem 
de reivindicar. Afonso Dhlakama ga-
nhou essa coragem e reivindicou.             
Também é preciso lembrar que, em 
algum momento, a sua a vida estava 
em perigo e tinha que se defender 
como podia acontecer com qualquer 
um.  
Para dizer que o que Dhlakama exi-
ge é o que o povo também almeja. 
Eu vejo que na sua propaganda elei-
toral tem muita gente e isso tem um 
significado. Isso significa que o que 
ele fala toca o povo. Isso significa que 
o povo fica sensibilizado com os seus 
discursos. As palavras que saem da 
boca de Dhlakama já não são ouvidas 
numa outra pessoa. Ele tem coragem 
de dizer aquilo que muita gente pen-
sa, mas que tem medo de falar. Isso o 
aproxima ao povo.
Como é que a Igreja Católica olha 
para a distribuição da riqueza em 
Moçambique?
É uma distribuição que de facto não 
satisfaz a todos. Nem todos têm as 
mesmas possibilidades. A Igreja nota 
uma certa disparidade na distribuição 
da riqueza. Alguns têm mais e outros 
têm pouco. Um grupo muito restrito 
de pessoas não sabe quanto dinheiro 
tem por ser tanto e a maioria não sabe 
o que vai comer cada vez que nasce 
mais um dia. O que a Igreja Católica 
tem estado a apelar é que essas rique-
zas sejam distribuídas de forma mais 
justa para todos os cidadãos moçam-
bicanos independentemente da raça, 
origem ética, influência política, fa-
miliar ou opções políticas.
Infelizmente a tendência das possibi-
lidades financeiras é de se acumular 
nas mãos de poucas pessoas, sobre-
tudo as que estão próximas de poder 
político e a maioria não tem nem o 
mínimo para poder sobreviver.
Em alguns países como a Noruega, 
a descoberta dos recursos minerais 
serviu como uma luz para o desen-
volvimento e noutros, como a Nigé-
ria, transformou-se numa fonte de 
desestabilização. Como vê a situa-
ção de Moçambique.
Estamos ainda no início e não pode-
mos fazer juízo do valor. Só o tempo 
poderá determinar. Não podemos 
programar antes do pintaínho sair 
do ovo. Espero que a descoberta das 
riquezas contribua de facto para o de-
senvolvimento do país.  

Dom Francisco Chimoio em entrevista ao SAVANA:

“A riqueza nacional está a ser distribuída de forma desigual entre moçambicanos”, Dom Francisco Chimoio

A homologação do Acordo de Cessação das hostilidades pelo Presidente da República e o líder da Renamo devolveu esperança 
aos moçambicanos 



16 Savana 10-10-2014PUBLICIDADE  

Posto:                          Especialista Nacional de Febre Aftosa
Local de Afectação:     Cidade de Maputo, Direcção Nacional dos 
Serviços de Veterinária (MINAG) 
Duração:                      12 meses 

A Representação da FAO em Moçambique pretende recrutar um  
Especialista  nacional para um projecto de controle da Febre Afto-
sa nas Províncias de Maputo e Gaza.

As suas tarefas incluirão, entre outras:

 Apoiar a implantação do projecto, particularmente, o recruta-
mento da equipe técnica e a elaboração do plano de trabalho.

 rabalhar em estreita colaboração com as autoridades veteriná-
rias a nível nacional, provincial e distrital para de nição das ac-
tividades de  implementação do projecto aos diferentes níveis.

 Formação universitária em sa de animal 

 No mínimo, dez anos de experi ncia na área de sa de animal 

As candidaturas deverão ser apresentadas através do correio elec-
trónico MZ-Recruitment@fao.org ou entregues na Representação 
da FAO, situado na Rua de Mukumbura, Nº285, Maputo, até ao 
dia , fazendo refer ncia ao n mero da vaga.

Os ermos de Refer ncia detalhados para este posto podem ser 
obtidos através dos endereços acima mencionados. 
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O capítulo moçambicano do Instituto de Comunicação Social da África Aus-
tral (MISA-Moçambique) tem estado a acompanhar o trabalho dos pro ssio-
nais da comunicação social e dos próprios órgãos de informação no tocante 
 cobertura do decorrente processo eleitoral, com mais incid ncia desde o 

início da campanha eleitoral. 
O MISA-Moçambique assume como instrumentos orientadores do trabalho 
da comunicação social as cláusulas relevantes da Constituição da Rep blica 
de Moçambique (CRM), a Lei de Imprensa, a legislação eleitoral, bem como 
o Código de Conduta para Cobertura de Eleições, a que uma grande par-
te dos órgãos de comunicação social do país aderiu voluntariamente. Este 
Código de Conduta assenta nos valores fundamentais da independ ncia, 
equilíbrio, imparcialidade, isenção, objectividade e rigor no tratamento dos 
factos.
 Defende ainda o respeito pela dignidade humana, a democracia, a paz e a 
concórdia nacional e internacional.
No desempenho das suas actividades, os órgãos de comunicação social 
guiam-se pelos mais altos padrões éticos na busca de informação eleitoral; o 
dever de respeitar a igualdade de tratamento dos candidatos, partidos polí-
ticos e das coligações; e igualdade de tratamento às diferentes candidaturas.

uanto ao desempenho em si dos media e seus pro ssionais desde o início 
da campanha eleitoral até ao presente momento, há que referir:

 ue, em termos gerais, há um esforço no sentido de se documentar as 
actividades da campanha eleitoral, com especial enfoque nas acções em-
preendidas pelos principais partidos políticos e seus candidatos presi-
denciais;

 ue os constrangimentos de ordem material que afectam algum sector 
da comunicação social impedem que os seus pro ssionais estejam pre-
sentes em muitos locais de interesse jornalístico, o que acaba condicio-
nando o próprio acesso à informação através dos media;

 ue de uma  forma geral, a maioria dos órgãos de informação t m-se 
esforçado no sentido de expor, com razoável equilíbrio, as situações de 
viol ncia e con ito eleitorais que t m emergido um pouco por todo o 
país;

 ue apesar destes desenvolvimentos positivos, alguns órgãos de comu-
nicação social (que são a minoria) t m estado a cobrir a campanha elei-
toral de forma nitidamente parcial, desvirtuando-se, por essa razão, das 
suas obrigações pro ssionais e responsabilidades perante o p blico.

O MISA-Moçambique apela para que os jornalistas, incluindo os afectos às 
rádios comunitárias e às rádios locais, se esforcem no sentido de se guiarem 
pelo disposto da CRM, na Lei de Imprensa, na legislação eleitoral  e no Có-
digo de Conduta para a Cobertura Eleitoral. 
A CRM consigna a igualdade como um dos seus princípios estruturantes 
(artigo 5), termos em que bene ciar uns em detrimento de outros é de todo 
censurável. Quanto aos elementos essenciais do Estado de Direito Democrá-
tico, a CRM (artigo ) inclui a liberdade de expressão, que é, dentre outros, 
igualmente exercida por via dos meios de comunicação social. Quanto aos 
media p blicos, a lei fundamental estabelece que Nos órgãos de comuni-
cação social do sector p blico são assegurados a expressão e o confronto de 
ideias das diversas correntes de opinião  (n mero  do artigo 8 da CRM), 
num quadro em que O Estado garante a isenção dos meios de comunicação 
social do sector p blico, bem como a independ ncia dos jornalistas perante 
o Governo, a Administração e os demais poderes políticos  (n mero 5 do 
artigo 8 da CRM).

á que sublinhar que os órgãos de comunicação social do sector p blico 
t m ainda os deveres gerais de Garantir uma cobertura noticiosa imparcial, 
objectiva e equilibrada” [alínea b) do n.º 2 do artigo 11 da Lei de Imprensa] e 
de Re ectir a diversidade de ideias e correntes de opinião de modo equili-
brado” [alínea c) do n.º 2 do artigo 11 da Lei de Imprensa]. 
A 15 de Outubro, como é sabido, se realizam as quintas eleições gerais (pre-
sidenciais e legislativas) e as segundas eleições das assembleias provinciais, 
no quadro do que os pro ssionais da comunicação social possuem deveres 
especiais, designadamente:
Os pro ssionais da comunicação social que, no exercício das suas funções 

jornalísticas, se desloquem à mesa da assembleia de voto, não devem agir 
de forma a comprometer o segredo de voto, in uenciar o sentido de voto 
ou por qualquer forma perturbar o decurso das operações eleitorais, assim 
como difundir notícias com parcialidade”. (artigo  da Lei n mero 2 1 , 
de 22 de Fevereiro; e artigo 8  da Lei n mero 8 2 1 , de 2  de Fevereiro).
O MISA-Moçambique entende que a Lei confere à Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) o poder de proceder ao an ncio dos resultados das eleições.

Contudo, este dispositivo legal não impede que os pro ssionais da comuni-
cação social divulguem a informação contida nos editais a xados nos locais 
p blicos das mesas das assembleias de voto depois de  concluída a conta-
gem.  

Quanto aos valores fundamentais da cobertura mediática do processo eleito-
ral, o MISA-Moçambique gostaria de recordar:

 Que o valor da independ ncia compreende: (a) o direito que assiste ao 
jornalista de decidir sobre o conte do do material eleitoral a tratar, me-
diante princípios próprios do exercício da pro ssão e não por pressões 
externas; (b) o direito e o dever de rejeitar pressões ou in u ncias através 
dos quais se pretenda manipular o conte do da informação, evitar ou 
limitar a divulgação de material eleitoral,   ainda que tais pressões ema-
nem dos seus superiores hierárquicos; (c) o direito de não agir contra as 
suas convicções pro ssionais, bem como o direito de recusar submeter-se 
a ordens e instruções contrárias à divulgação correcta da informação;

 Que o valor da imparcialidade e isenção equivale a dizer que (i) No trata-
mento do material eleitoral, o jornalista deve manter-se equidistante dos 
interesses dos candidatos e dos partidos políticos, devendo ainda abster-
-se de aceitar funções, tarefas e benefícios susceptíveis de limitar a sua 
imparcialidade; (ii) O jornalista deve abster-se de envergar material de 
propaganda, símbolos e outros meios de identi cação político-partidária, 
bem como de estabelecer relações de assessoria ou colaboração com gabi-
netes eleitorais; (iii) As notícias referentes ao material eleitoral devem ser 
tratadas e apresentadas de tal forma que o leitor, ouvinte ou telespecta-
dor possa distinguir entre os factos a que se reporta a notícia e as opiniões 
pessoais do jornalista, devendo elaborar as notícias eleitorais obedecendo 
a critérios como: (a) Eximir-se de quali car as pessoas em actos p blicos, 
nomeadamente como mirones”, curiosos”, furiosos”, desorganiza-
dos” ou cheio de crianças”; (b) Calcular, usando critérios objectivos, o 
n mero de pessoas presentes em actos p blicos de campanha eleitoral ou 
outros incluídos na actividade política dos candidatos, partidos políticos 
e coligações. 

 Que o valor da objectividade e rigor signi ca que, no exercício da sua 
pro ssão, o jornalista deve guiar-se pela verdade material, impondo-se-
-lhe que relate os factos com rigor e exactidão e os interprete com honesti-
dade, devendo ainda informar de acordo com os factos cuja origem pode 
comprovar com documentos ou fontes seguras, sem prejuízo do direito 
de sigilo pro ssional das fontes.

 Que o valor da igualdade de tratamento e oportunidade traduz-se no 
seguinte: no interesse da boa fé dos órgãos de informação, da liberdade 
de informação do p blico, bem como da igualdade de oportunidades aos 
candidatos, partidos e coligações partidárias, os órgãos de informação 
devem assegurar tratamento equilibrado e equitativo às notícias e repor-
tagens.

 Que o valor de respeito pela dignidade humana, democracia e paz signi-
ca que (i) Os órgãos de comunicação social devem respeitar a intimida-

de da vida privada dos candidatos às eleições, a menos que dela ocorram 
factos de justi cado interesse p blico; (ii) Nos casos de tratamento de 
matérias referentes aos ilícitos eleitorais, os órgãos de comunicação social 
devem respeitar o princípio da presunção de inoc ncia; (iii) Na cobertura 
do processo eleitoral, os órgãos de comunicação social devem ter em con-
ta que a sua actividade constitui um valioso contributo para a promoção 
dos direitos humanos, da democracia e da paz e, por isso, devem evitar 
que a cobertura jornalística se transforme em mecanismo de instigação 
da discriminação e viol ncia na sociedade.

 Que o valor da responsabilidade jornalística funda-se no dever do jorna-
lista  assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos e actos pro-

ssionais, assim como promover a pronta recti cação das informações 
que se revelem falsas ou inexactas.

Contribuamos humilde e responsavelmente para a transpar ncia e credibi-
lidade das eleições! 

Maputo, 8 de Outubro de 2 1
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Domingo, dia 12, marca o fim das caravanas eleito-

rais. Seguem-se depois dois dias de reflexão, antes 

que no dia 15, os mais de dez milhões de eleitores 

registados exerçam o seu mais alto acto de sobe-

rania.

Este é o momento em que até os mais desgraçados deste 

planeta sentem-se de repente armados de um poder que se 

torna cobiça de todos os políticos. Estes querem os votos 

de todos, mesmo daqueles com quem, por uma ou outra 

razão, não se sentem ideologicamente identificados. É o 

momento dos números, não das emoções ou do triunfo da 

propaganda enganosa; por isso, todo o voto conta, porque 

só quem tem o maior número de votos assume o poder.

E nesta luta pela conquista dos números, vimos e ouvimos 

de tudo durante os últimos cerca de 45 dias que durou 

a campanha eleitoral. Desde promessas de mais escolas, 

hospitais, estradas, saneamento, abastecimento de água, 

electrificação, etc. Incluindo aquilo que vem sendo pro-

metido desde que as eleições multipartidárias se tornaram 

parte integrante do nosso corpo político, e que certamente 

voltará a ser prometido daqui a cinco anos.

Cabe agora ao eleitor escolher em quais das promessas 

está disposto a acreditar ou deixar-se levar.

Estas serão, sem dúvida, as eleições menos previsíveis em 

todos os vinte anos da história da democracia multipar-

tidária em Moçambique. Uma eleição onde tudo leva a 

entender que não haverá vencedores antecipados. Talvez 

pela primeira vez na história, o eleitorado moçambicano 

assume a consciência de que o seu futuro depende das 

decisões que toma nos momentos eleitorais.

É uma consciência adquirida com a experiência da vida. A 

experiência de que a confiança excessiva em políticos, sem 

qualquer mecanismo que permite exigir alguma prestação 

de contas, pode ser fatal.

Neste momento que caminhamos para as eleições, pre-

cisamos de decidir com clareza sobre que tipo de país 

pretendemos ser e como pretendemo-nos organizar como 

sociedade. A qualidade dos dirigentes que escolhemos de-

pende da qualidade do nosso voto. 

Os desenvolvimentos dos últimos anos demonstraram 

que os moçambicanos querem continuar a viver como um 

povo unido e em paz, um povo que respeita os seus gover-

nantes, estes a quem confiam a responsabilidade de dirigir 

os seus destinos, mas de quem não esperam uma relação 

de prestação de vassalagem.

E será nesta sua vontade que irão expressar o seu sentido 

de voto nas urnas. Um sentido de voto que deve ser res-

peitado e salvaguardado. 

Neste contexto, a integridade dos órgãos de administra-

ção eleitoral é muito mais do que um imperativo profis-

sional. A futura estabilidade de Moçambique dependerá 

de como as forças políticas concorrentes e os eleitores em 

geral entenderem que os seus votos foram tratados. A sua 

conduta é, por isso, um imperativo nacional. Vamos todos 

votar com consciência e sentido de serviço à Pátria.

Eleições: Um sentido 
de serviço à Pátria

É 
verdade que em Moçambique há 

várias empresas dos mais diver-

sos ramos, onde o conceito de 

justiça salarial não faz parte do 

seu vocabulário. O que é mais arrepian-

te é constatar que até as empresas com 

a missão de salvar vidas (clínicas priva-

das) facturam uma enormidade (claro 

que isso não significa lucro líquido), 

mas a relação custo vs benefício está 

longe de ser proporcional. Será aceitável 

a desculpa que muitas delas apresentam 

quando dizem que ‘como os custos ope-

racionais são muito elevados, a factura 

recai sempre sobre o cliente/paciente’. 

O custo operacional facilmente identi-

ficável é o salário dos profissionais. Os 

funcionários alegam que a sua situação 

salarial não é condigna com a natureza 

das funções que executam, pois, salvo 

excepções, não têm benefícios, regalias, 

capacitação, nem um plano de carreira 

profissional. Quando adoecem, se pre-

cisarem de atendimento médico no lo-

cal de trabalho, pagam como qualquer 

paciente! 

Num belo dia, um amigo médico de-

sabafou comigo que havia deixado de 

prestar serviços para uma das maiores 

clínicas privadas da nossa capital, por-

que ele e vários outros colegas estavam 

com salários em atraso há vários meses! 

Mas essa clínica nunca esteve com as 

portas fechadas ao público; o número 

de pacientes não diminuiu e sempre 

facturou os tais valores chocantes para a 

grande maioria dos pacientes! Voltemos 

então ao nosso debate sobre o Capita-

lismo. 

O Capitalismo é isso? Não necessaria-

mente! E não é utopia pensar e agir di-

ferente. Há pelo mundo fora vários paí-

ses capitalistas que têm demonstrado ao 

mundo que o problema não está neste 

sistema económico mas sim na cabeça 

de uns tantos líderes empresariais e po-

líticos, muitos dos quais muito influen-

Nós e o Capitalismo (Concl.)
Por Alberto da Barca

tes na sociedade. Quem acha que o Ca-

pitalismo deve ser coerente com um dos 

seus pressupostos - economia livre, não 

justificando por conseguinte qualquer 

tipo de controlo de preços, está quanto 

a mim a interpretar de forma errada o 

espírito do sistema. 

O mundo tem provas de que se pode 

gerir empresas capitalistas e um sistema 

político e económico alinhado com essa 

filosofia, sem ter que perder a conside-

ração para com o ser humano. Se por 

um lado está claro que falta aos gestores 

públicos competência para gerir o sis-

tema em análise, por outro lado, está 

evidente aos olhos do povo que há falta 

de vontade política para se tomar me-

didas sob o risco de ferir os interesses 

dos próprios decisores. No nosso Capi-

talismo, o conflito de interesses não é 

problema. Pode estar escrito nalguma 

lei de probidade mas na prática há sem-

pre formas de se contornar. Em muitos 

casos, nem sequer há pudor! Legisla-se 

em defesa dos próprios interesses às 

claras, sem qualquer receio de ilegalida-

de ou inconstitucionalidade. 

Assim, faltam órgãos reguladores em 

vários domínios; falta coragem para 

pôr cobro à desordem que graça no 

mercado informal, para refrear a fuga 

ao fisco dentre muitas outras situações 

onde já não se aceita o velho discurso 

de “falta de meios para agir”. Qual deve 

ser a responsabilidade do Estado, dos 

líderes empresariais e da sociedade civil 

para colocar o nosso sistema capitalista 

nos carris e aperfeiçoá-lo para acelerar 

o desenvolvimento do país? Até que 

ponto é que se pode falar de uma moral 

capitalista numa realidade como a mo-

çambicana, onde em muitos casos não 

se olha a meios para se atingir os fins? 

O pior é quando quem devia regular 

o sistema atrapalha mais do que ajuda 

em vários domínios, em particular no 

que toca à criação de um ambiente de 

negócios favorável para o estímulo ao 

empreendedorismo, ao investimento 

directo nacional e estrangeiro. 

As políticas, ou pelo menos as práticas 

que temos vindo a assistir, indicam-nos 

que o nosso Estado é ávido de se bene-

ficiar dos resultados deste processo ini-

cial de (re)implantação do Capitalismo 

no nosso país, porém com uma legis-

lação ‘criada e enferrujada’ do sistema 

económico e social que passou para a 

(nossa) história. 

A dualidade de critérios é prática cor-

rente. Até parece que a Lei da Con-

corrência existe apenas para ‘decorar’ 

o cenário em que as empresas recém-

-criadas e emergentes procuram com 

imensas dificuldades se estabelecerem 

e contribuírem para o crescimento e 

desenvolvimento económico e social 

nacional. Vivemos numa economia que 

se pretende livre (sob regras, claro) mas 

que o Estado teima em querer apre-

sentar as pequenas e médias empresas 

como sendo as principais responsáveis 

pelo baixo nível de vida da nossa força 

de trabalho. 

Com frequência, levam-nas “ao colo” 

mesmo perante situações de compro-

vadas ilicitudes, negligência, incúria, 

desleixo, preguiça, dentre outros com-

portamentos que não se encaixam na 

essência da mecânica de funcionamen-

to deste sistema económico em que 

vivemos. Importa pois que prevaleça a 

coerência entre os compromissos assu-

midos e a prática de gestão. Não é ne-

cessário que os gestores da coisa pública 

sejam em simultâneo empresários para 

entender o mundo capitalista. 

Basta que a mentalidade do funcioná-

rio saiba que trabalha para um sistema 

social e económico que funciona num 

determinado quadro de princípios e 

que ele precisa de estar preparado para 

atender às necessidades que se impõe ao 

sistema. 

Multa

Marcelo Mosse colaborador permanente 
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O 
tempo que passou entre Abril de 1974 e 
Junho de 1975 deixou-me na memória 
uma marca indefinida e difusa sem por-
menores que eu possa descrever.

Fui apanhado na esquina como se costuma dizer 

em bom português. Em finais de 1973, abandonei 

o liceu, fui incorporado na tropa portuguesa em 

Março de 1974 (foi a última incorporação da tro-

pa portuguesa em Moçambique) e quando ainda 

estava a cumprir a recruta em Boane deu-se o 25 

de Abril.

Andei mais ou menos à deriva no meio daquela 

fuga em massa dos portugueses de regresso para 

metrópoles, tudo incluído desde polícias a milita-

res, funcionários públicos, comerciantes e empresá-

rios, prostitutas e homossexuais e lésbicas e eu, com 

os meus 20 anos e categoria de furriel, tal como ou-

tros da minha geração, assumia com um prazer de 

paródia as patrulhas pelos subúrbios, onde vi meia 

dúzia de colonos brancos a serem despojados dos 

seus bens, fossem cantinas ou estaleiros de constru-

ção civil, criações de porcos ou aves, alguns a serem 

queimados e as suas mulheres e filhas a serem vio-

ladas num histerismo colectivo incontrolável sob o 

meu olhar.

O meu e o dos seis soldados que faziam a patrulha 

comigo.

Sentia-me como se aquilo tudo não me pudesse 

dizer respeito, dada a minha incapacidade de com-

preender o que se estava a passar.

Eu tinha uma namorada, a Rosa, com quem aos 

fins-de-semana alugava um táxi, na praça do Alto 

Maé, junto a Somorel, para irmos comer galinha 

cafreal no restaurante Piri-Piri, no fundo da aveni-

da 24 de Julho, a beber cerveja.

Eu tinha um bom salário considerando a minha 

idade, o facto de ser furriel, ser solteiro e ter de me 

responsabilizar por despesas que não dissessem 

respeito às minhas necessidades pessoais. Por isso, 

muitas vezes alugava, não só um, mas três ou quatro 

táxis para viajar em coluna com os meus amigos, 

cada um com sua namorada em direcção ao Piri-

-Piri.

E, enquanto comíamos e bebíamos, os taxistas 

marcavam e esperavam por nós. Depois levavam-

-nos de regresso ao subúrbio aos bailes do clube 

Mahafil, na rua dos irmãos Roby onde, cada um 

de nós e sua namorada, no escuro das bancadas do 

campo de futebol, acontecia coisas que nenhum de 

nós contava, nem como segredo nos piores mo-

mentos de bebedeiras.

Depois tudo acabou.

Depois de trinta anos de silêncio, ausência e esque-

cimento absoluto, voltei a cruzar-me com a Rosa.

Ela é que me reconheceu. 

Fomos juntos a uma cervejaria, contou-me da sua 

fuga da Operação Produção, sua passagem como 

professora em Massangena, onde, segundo ela pró-

pria, conheceu todas as camas de campanha de to-

dos os comandantes e directores distritais a troco 

da sua liberdade e independência de espírito e o seu 

recente regresso a Maputo, na boleia da campanha 

eleitoral.

“Vivo em casa da minha irmã mais velha, gostaria 

que me fizesses companhia para passar esta noi-

te. Tenho sido muito maltratada pela vida. Vamos 

passar pelo mercado para comprar verdura. Tenho 

duas galinhas no congelador em casa. Hei-de gos-

tar de conversar contigo”.

Separei-me dela na segunda-feira de manhã.

Cheguei à casa cansado com um saco plástico de 

camisetas e bonés. Disse com o ar de quem tinha 

consciência tranquila por ter o dever cumprido: 

“estava a fazer campanha porta-a-porta, no bairro 

Guava e no rio Mulauzi”.

Sentia-me feliz pelo reencontro com a Rosa e por 

ter mentido à minha mulher por uma boa causa.

Mentir por uma rosa

A 
urgência de iniciativas para 
integração nas estruturas de 
poder das minorias russas 
nos estados da União Eu-

ropeia ficou patente nas eleições na 
Letónia que confinaram à oposição 
o partido mais votado e, simulta-
neamente, porta-voz da população 
russófona.

O presidente Andris Berzins deu luz 

verde aos três partidos da coligação 

liderada pela primeira-ministra Lai-

mdota Straujuma para negociarem 

um novo executivo na impossibilida-

de dos sociais-democratas russófonos 

do “Partido da Concórdia Popular” 

encontrarem parceiros para formar 

governo. 

“Concórdia”, liderada por Nils 

Usakovs, com 23% dos votos, menos 

5% do que em 2011, conseguiu 24 

mandatos, enquanto os partidos do 

bloco de direita - “Unidade” (22%), 

“União Verdes e Agricultores” (20%), 

“Aliança Nacional” (17%) -   chega-

ram aos 61 deputados ao aumenta-

rem a votação em 14%.

A minoria fatal
Por João Carlos Barradas * 

Os 59% de participação, valor seme-

lhante ao de 2011, entre os cerca de 

milhão e meio de eleitores na vota-

ção de sábado confirmam a tendên-

cia de aumento da abstenção desde 

as legislativas de 1998 na sequência 

da restauração da independência e a 

polarização étnica.

No ano em que a Letónia aderiu ao 

euro, após políticas bem-sucedidas de 

recuperação da crise de 2008-2009 

que propiciaram um crescimento 

económico de 4% nos últimos três 

anos e na altura em que se fazem sen-

tir os custos da imposição de sanções 

à Rússia, acabou por ser a questão de 

segurança face à ameaça russa a do-

minar o debate político marcado pela 

clivagem entre letões e russos.

Nils Usakovs, apesar de presidir des-

de 2009 à câmara de Riga, a capital, 

está impossibilitado de encontrar 

aliados e o seu partido, criado em 

2005, acaba confinado à expressão de 

interesses estritamente étnicos, sem 

que consiga fazer sobressair a alegada 

orientação social-democrata.

A linha política conservadora predo-

mina entre o eleitorado letão que, por 

outro lado, aprova sem reservas de 

maior sanções a Moscovo e a adop-

ção de medidas de contenção no âm-

bito da NATO para conter a Rússia.

Membros de pleno direito entre os 

100 deputados do “Saeima” os repre-

sentantes do “Concórdia” são tidos, 

no entanto, pelos demais partidos 

letões como um grupo ao serviço, em 

última análise, dos interesses de uma 

potência estrangeira.  

Os “não cidadãos” do “estrangeiro 

próximo”

A invasão russa da Ucrânia e a anexa-

ção por Moscovo da Crimeia radica-

lizaram o cunho étnico da política na 

Letónia e a propensão ao confronto 

chauvinista.

Dos cerca de 2 milhões de habitantes 

da Letónia, aproximadamente 550 

mil são russos e entre eles 32% têm 

estatuto de “não cidadãos”, ou seja, 

estão privados do direito de eleger e 

ser eleitos, gozando em contrapartida 

de facilidades de circulação e trabalho 

na vizinha Rússia.

Na Estónia, onde os russos equivalem 

a 25% dos 1,3 milhões de habitantes, 

a categoria “cidadania indefinida”, 

que permite votar em eleições locais, 

abarca menos de 10% da população 

russófona.  

A minoria russa estabelecida nos es-

tados bálticos sobretudo após a ocu-

pação soviética no final da II Guerra 

Mundial queixa-se de tratamento 

discriminatório na Letónia e Estónia 

e mesmo na Lituânia onde os russos 

representam apenas 5% da popula-

ção e foram isentos de exigências de 

conhecimento da língua oficial para 

obterem cidadania plena.

As populações russas estabelecidas 

no báltico durante a ocupação sovié-

tica não dominavam as línguas locais 

- o letão e lituano do ramo báltico das 

línguas indo-europeias como o russo, 

enquadrando-se o estoniano na famí-

lia fino-úgrica - e o bilinguismo só se 

desenvolveu após a queda da União 

Soviética.

As limitações ao uso do russo em es-

tabelecimentos de ensino oficiais, a 

recusa de estatuto constitucional para 

o russo como língua oficial no refe-

rendo realizado na Letónia em 2012 

(75% contra com uma participação 

eleitoral de 71%), continuam a moti-

var queixas apesar da entrada dos es-

tados bálticos na União Europeia em 

2004 ter contribuído para eliminar 

alguns dos testes linguísticos mais 

rigorosos e facilitado procedimentos 

de naturalização. 

Herdeiras de tradições coloniais rus-

sas e soviéticas, as minorias russas 

do Báltico, apesar de gozarem de 

condições de vida superiores às dos 

patrícios da Rússia, constituem um 

núcleo irredentista cativo das polí-

ticas expansionistas e de imposição 

de esferas de influência próprias do 

putinismo.

No “estrangeiro próximo”, nas ex-

-repúblicas soviéticas, as minorias 

russas são a justificação maior para 

intervenções políticas e “manu mili-

tari” do Kremlin.

Tentar o diálogo
Nils Usakovs tem acordos de coo-

peração como o partido oficialista 

do Kremlin “Rússia Unida”, elogiou 

publicamente Vladimir Putin como 

o melhor presidente da Rússia do 

ponto de vista da Letónia e recusou 

condenar no parlamento de Riga a 

“agressão à Ucrânia”.

Alinhado com o autoritarismo ex-

pansionista putinista, o partido dos 

russos da Letónia dificulta em extre-

mo a sua integração na administração 

política central, mas reelegê-lo para o 

bando de “inimigos da pátria” apenas 

agravará uma situação de confronto.

Em países onde vicejam memórias e 

mitos da barbárie da I Guerra Mun-

dial, da guerra civil russa, das chaci-

nas étnico-religiosas, do colaboracio-

nismo com nazis e comunistas na II 

Guerra, das deportações e ocupação 

soviéticas, a deriva expansionista rus-

sa gera preocupação extrema entre 

letões, lituanos e estónios.

Qualquer estratégia de contenção 

da Rússia terá, contudo, de levar em 

linha de conta a muito especial situ-

ação das minorias russas em especial 

na Letónia e na Estónia.

É contrária aos interesses estratégicos 

da União Europeia e da NATO e aos 

ideários democráticos a crispação de 

minorias irredentistas e, por isso, ini-

ciativas que promovam a participação 

política a nível local, regional e local 

das populações russófonas do Bálti-

co (independentemente do grau de 

domínio das línguas oficiais) são de 

incentivar.

Em Riga, em Tallinn e também em 

Vilnius o moroso e muito difícil ca-

minho para obviar ao confronto com 

as minorias russas sob sedução do 

Kremlin tem de começar a ser trilha-

do o mais cedo possível.

 * Jornalist

Cresce a emoção à me-

dida que nos aproxi-

mamos das quintas 

eleições gerais da his-

tória do nosso jovem país e, es-

pecialmente, da divulgação dos 

resultados.

Porém, se para uns reina a emo-

ção, para outros reina a milenar 

prática dos arúspices.

Na verdade, sem saírem de Ma-

puto, sem abandonarem o gabi-

nete, sem pesquisa empírica sé-

ria, sem conhecerem o interior 

dos partidos políticos, desfilam 

na praça escrita, radiofónica 

e televisiva certos analistas - 

graves, enfatuados, divinos, ar 

profundo - carregando em seu 

glorioso destino o manto da 

sabedoria sem perímetro dos 

arúspices.

Sabem tudo - incluindo o que 

não sabem - sobre partidos po-

líticos, líderes, eleições e resul-

tados. 

Não são as vísceras dos animais 

a sua matéria-prima, mas as 

páginas políticas do tipo  “faits 

divers” de certos jornais. 

Longe deles a utilização mo-

desta de hipóteses, pois apenas 

habitam o território das certe-

zas.

Arúspices
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Este é o último Talhe de 

Foice antes das eleições de 

15 de Outubro, provavel-

mente as primeiras, desde 

a Independência, em que há reais 

hipóteses de mudança.

Até porque todos os candidatos 

à Presidência da República cen-

traram as suas campanhas sobre a 

necessidade de mudanças no país. 

E se esse tipo de discurso era de 

esperar nos candidatos da oposi-

ção (querer mudar é o que as opo-

sições sempre pretendem...) já o 

mesmo surpreende no candidato 

da continuidade. No candidato 

que defende a bandeira do parti-

do há muito no poder.

Este fenómeno só se pode expli-

car com a percepção, que todos 

têm, de que o país está profunda-

mente descontente com a forma 

como tem vindo a ser governado. 

O país está farto da corrupção 

galopante e impune, da Justiça 

subserviente ao poder, do saque 

das riquezas nacionais por uma 

minoria, da criminalidade orga-

nizada com raízes políticas fortes 

no seio de quem manda.

E todos, de Simango a Nyusi, 

passando por Dhlakama, perce-

bem isso e procuram tirar divi-

dendos para dia 15.

Já faltam poucos dias para se sa-

ber em quem é que o eleitorado 

está a acreditar. E creio que os 

calmantes se devem estar a es-

gotar nas farmácias, dado que 

todos sabemos que não são as 

aparências externas, desde o boné 

à capulana, desde a presença nos 

comícios e desfiles até às cam-

panhas porta-a-porta, que vão 

contar quando cada eleitor estiver 

com uma caneta na mão no lu-

gar de voto. Aí vai contar aquilo 

em que ele realmente acredita, 

no seu íntimo. Porque sabe que, 

se votar mal, se demasiada gente 

votar mal, as consequências vão 

ser sentidas por todos nós. 

Nas suas declarações os três can-

didatos garantem que já ganha-

ram. Mas, na Ponta Vermelha, 

só há cadeira para um e vai haver 

dois que não vão caber lá.

O mesmo a respeito dos partidos 

e da sua luta para ocupar lugares 

na Assembleia da República. To-

dos estes anos tivemos governos e 

maiorias na Assembleia dirigidos 

pelo mesmo partido. Em que o 

Parlamento para pouco mais ser-

viu do que para carimbar as pro-

postas do Governo. Desta vez há 

a real possibilidade de termos um 

Governo de um partido que não 

tenha maioria na Assembleia da 

República e, por isso, vá ter que 

negociar com os outros partidos 

parlamentares para fazer passar 

as leis.

Por tudo isto aconselho o leitor a 

não deixar de ir votar. Não ir votar 

é desistir de um direito que todos 

temos a escolher quem nos vai 

dirigir nos próximos cinco anos.

Vou mais longe, aconselhando 

a que não se vote em branco ou 

com voto nulo. Não devemos ter 

vergonha nem receio de votar em 

quem a nossa consciência nos in-

dica que é o melhor para o país. 

Ou, se formos pessimistas, o me-

nos mau.

Eu vou votar. Espero que nos en-

contremos por lá...

Eu vou votar!

Ao invés de denomi-

narmos os nossos três 

candidatos com os ró-

tulos de fraco, menos 

fraco e forte, analisaremos aqui, 

as possibilidades de cada um. 

Para tal, construiremos cenários 

baseados naquilo que tem sido 

a nossa percepção sobre o de-

correr da campanha eleitoral no 

nosso país. A pergunta simples e 

clara é a seguinte: qual dos três 

candidatos sairá vencedor, isto é, 

será o nosso próximo Presidente 

da República? Vejamos, então, 

rapidamente, prováveis cená-

rios correspondentes a cada um 

deles, numa situação de eleições 

livres, justas e transparentes.

Provável vencedor
Afonso M. M. Dlhakama está em 

primeiro lugar no boletim de voto. 

Este candidato é tido por uns como 

mártir e por outros como herói. A 

bravura com que resistiu às investi-

das militares valeu-lhe a admiração 

de todos os moçambicanos, isto é, 

dos que o odeiam e dos que o ado-

ram. É na sequência destes e outros 

motivos que os repórteres televisivos 

que o acompanham continuam a não 

ter razões para substituir palavras 

como, por exemplo, “arrastou com-

pletamente…”, “parou a cidade X”, 

“foi recebido como um mártir”, “…

como um herói”, “fenómeno Dlhaka-

ma”. A sua campanha tem incidido 

bastante nos maiores círculos eleito-

rais do país, não tendo privilegiado o 

Sul até ao momento. Este candidato 

tem fortes possibilidades de vencer as 

eleições presidenciais.

Filipe J. Nyusi aparece, no boletim de 

voto, na segunda posição. Este can-

didato iniciou o processo com uma 

retumbante pré-campanha que gerou 

algum debate sobre questões éticas 

e legais. Procurou, desse modo, pro-

jectar a sua imagem até então pouco 

conhecida (para não dizer desconhe-

cida) nos meandros políticos. A sua 

escolha como candidato às eleições 

presidenciais gerou algum descon-

forto interno no seu partido e só teve 

“consenso” porque assim teria que ser. 

Valeu-lhe a tão contestada pré-cam-

panha porque isso ajudou-o a ganhar 

“alguma fibra” de político. A sua cam-

panha tem sido à escala nacional com 

uma máquina de campanha fenome-

nal. Este candidato, valendo-se dessa 

mesma “máquina” tem possibilidades 

de vencer as eleições presidenciais.

Davis M. Simango, está em terceiro 

no boletim de voto. Ele tem sido o 

candidato “moderado”. Como o pri-

meiro, também reactiva a sensibili-

dade do eleitorado para os proble-

mas do país, para o incumprimento 

de promessas. Clama pela justiça, 

por uma maior distribuição da ren-

da, por um país para todos. A avaliar 

pelo grau de inserção do seu partido 

político nas “massas”, pelas vitórias 

municipais bem como pelo sucesso 

de gestão no município da Beira, este 

candidato é um excelente estratega 

e gestor político. Uma vez no poder 

poderá catapultar rapidamente o país 

para níveis de desenvolvimento sig-

nificativo. Este candidato está a 

conquistar o seu eleitorado. É tido 

como o candidato do futuro, diria, 

candidato para vencer as próxi-

mas eleições.

Uma vez que o voto é secreto, 

qualquer um dos candidatos tem 

a possibilidade de vencer estas 

eleições. Os resultados finais po-

dem respeitar as posições no bo-

letim de voto. Ou não. O último 

pode aparecer em primeiro e al-

terar completamente as previsões. 

Se o F. Nyusi não vencer logo à 

primeira, a derrota pode ser uma 

realidade. Imaginemos, por hi-

pótese, uma segunda volta entre 

Dlhakama e Simango. Ou entre 

um dos três e um outro. Espere-

mos para ver.

Nesta segunda, António Campos — irmão 

de Eduardo Campos, filiado ao PSB e 

primeiro membro da família do então 

presidenciável do partido a declarar apoio 

a Marina Silva depois da tragédia — anunciou no 

Facebook seu apoio à candidatura do tucano Aécio 

Neves à Presidência. Deixou claro que era uma po-

sição pessoal — como fez, de resto, quando ungiu 

Marina à condição de sucessora do irmão na cha-

pa. Mas parece evidente que, dada a forma como 

os Campos têm se comportado depois da morte 

do líder político, atrás do apoio de António, virão o 

de Renata, a viúva do ex-governador, e o dos filhos, 

que se transformaram em personagens políticos 

importantes em Pernambuco. Se alguém tiver al-

guma dúvida, basta ver a razia que o clã promoveu 

nas ambições petistas no Estado.

Pernambuco se mostrou um prodígio de alinha-

mento com a memória de Eduardo Campos. Paulo 

Câmara, dias antes do acidente que matou o can-

didato do PSB à Presidência, amargava 13% nas 

intenções de voto para o governo do Estado. Com 

o apoio do PT, Armando Monteiro (PTB), indi-

cavam as pesquisas, seria eleito no primeiro turno. 

O petista João Paulo mantinha liderança folgada 

para o Senado. Um pouco mais de um mês e meio 

depois, Câmara bateu Monteiro no primeiro turno 

por impressionantes 68,08% a 31,07%, e João Pau-

lo foi derrotado por Fernando Bezerra na disputa 

pelo Senado por 64,34% a 34,8%. Marina, uma 

estranha no ninho até a morte de Campos, bateu 

Dilma no Estado 48,05% a 44,22%.

A adesão da família Campos certamente facilitará 

a decisão já tomada de Marina de apoiar Aécio. 

Ela vai, sim, apresentar, uma agenda mínima ao tu-

cano, que contempla o fim da reeleição, um com-

promisso com a educação integral e a adoção de 

medidas em favor da sustentabilidade — nada que 

seja estranho ao conjunto de valores que ele tem 

expressado em sua campanha. De qualquer modo, 

a decisão da Rede já está praticamente tomada, e 

quem a sintetiza, em conversa com a Folha, é João 

Paulo Capobianco, um dos coordenadores do futu-

ro partido de Marina e de sua campanha: “A ava-

liação é que não dá para ter mais quatro anos desse 

governo. Isso é ponto pacífico. O nosso compro-

misso é com o movimento de mudança”.

Marina preferiria que o movimento fosse feito em 

conjunto com o PSB, hoje presidido por Roberto 

Amaral, um lulista fanático. O coração de Amaral 

bate por Dilma Rousseff, mas ele tentará arran-

car do partido uma posição de neutralidade — e 

olhem que Márcio França, seu correligionário, é 

o vice-governador eleito de São Paulo, na chapa 

encabeçada por um tucano. Como os petistas são 

quem são, emissários do partido têm tentado se 

aproximar de Marina, mas o esforço, consta, será 

inútil.

Pessoas que conhecem a líder da Rede afirmam 

que ela realmente não esperava que o PT a ata-

casse com tanta violência; achava que a campanha 

seria dura, sim, mas não desleal. Parte de seu abati-

mento, que ficou muito evidente nas duas semanas 

que antecederam a disputa, se deveu à brutalida-

de da investida. Ela contava com oposição firme a 

algumas de suas propostas, mas não esperava que 

tentassem desconstruir a sua imagem e a sua bio-

grafia. Talvez ela desconhecesse a alma profunda 

do partido no qual ficou tanto tempo.

Marina e os Campos juntos, formam, sim, um 

apoio importante à candidatura de Aécio Neves, 

que terá de enfrentar uma pauleira. Nesta segun-

da, o tucano já respondeu à investida da adversária, 

Dilma Rousseff, segundo quem o país não pode 

andar para trás, rumo aos “fantasmas do passado”. 

O presidenciável do PSDB devolveu: o problema 

dos brasileiros, hoje, são os fantasmas do presente.

*Colunista da Veja

Marina já decidiu
Por Reinaldo Azevedo*
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Segundo o dicionário da lín-
gua portuguesa, talismã sig-
nifica um objecto gravado 
com símbolos cabalísticos, 

ao qual se atribui a virtude de trazer 

felicidade, de comunicar um poder 

sobrenatural; aquilo que possui um 

poder irresistível ou efeitos maravi-

lhosos; encanto: o ouro é um talismã. 

Vem esta introdução a-propósito do 

regresso dos “Mambas” ao Vale de 

Infulene, concretamente no Estádio 

da Machava, que serviu, durante 

muito tempo, como talismã para a 

nossa selecção.                       

Lançamento dos dados
Catorze meses depois, a selecção na-

cional regressa ao mítico Estádio da 

Machava, em Maputo, desta vez para 

defrontar a sua congénere do Cabo 

Verde. O jogo disputa-se neste sába-

do, pelas 16:00 horas e é pontuável 

para a terceira jornada de grupo F das 

qualificações rumo ao Campeonato 

Africano das Nações, CAN-2015, a 

disputar-se no Reino do Marrocos.

Os “Mambas”, que ocupam actual-

mente a segunda posição do grupo, 

com dois pontos fruto de dois empa-

tes, em igual número de jogos (contra 

a Zâmbia, em Ndola, na abertura da 

campanha e diante do Níger na se-

gunda jornada, no Estádio Nacional 

do Zimpeto), recebem o líder desta-

cado do grupo, Cabo Verde, que soma 

seis pontos, como resultado de duas 

vitórias em igual número de jogos.

O despique é considerado “fatal” 

para a nossa selecção devido à actual 

classificação do combinado nacional, 

facto que é negado pelo seleccionador 

nacional que apenas admite ser “im-

portante para definir o nosso posicio-

namento na tabela”. 

A preocupação prende-se com o fac-

to de Moçambique ter que disputar 

uma dupla jornada com a primeira 

classificada do grupo, em cinco dias, 

pois, caso não vença, pode compli-

car as contas, tendo em conta que o 

mesmo vai acontecer com os adversá-

rios directos dos “Mambas”, concre-

tamente Zâmbia e Níger que jogam 

entre si.

O seleccionador nacional, João Chis-

sano, está ciente da importância do 

jogo e das dificuldades a encontrar 

no terreno, mas garante que tudo está 

sendo preparado para que Moçambi-

que ganhe.

Reconhece o poderio do adversário e 

destaca como aspecto principal a pre-

sença apenas de jogadores actuando 

no estrangeiro e diz haver condições 

criadas para o nosso país triunfar.

Os convocados
De modo a garantir um bom resul-

tado, que passa por uma vitória, João 

Chissano pré-convocou, para o du-

plo embate, 22 atletas e conta com a 

presença de todos os internacionais. 

Internamente, Chissano chamou 

Momed Hagi, Kito, Chico e Milagre 

(Liga Desportiva de Maputo); Dá-

rio Khan, Dito e Soarito (Costa do 

Sol); Maninho e Reinildo (Ferroviá-

rio da Beira); Cremildo (Desportivo 

de Maputo); Isac (Maxaquene); e do 

estrangeiro convocou Sonito, Miro 

e Josemar (Bravos do Maquis/An-

gola), Zainadine Júnior e Reginaldo 

Moçambique-Cabo Verde, sábado na Machava

O regresso ao talismã dos “Mambas”!
Por P. Mubalo e A. Maolela

(Nacional/Portugal); Dominguez 

(Mamelodi Sundowns/África do 

Sul); Mexer (Rennes/França); Simão 

Mathe (Levante/Espanha); Hélder 

Pelembe (Orlando Pirates/ África do 

Sul); Clésio (Benfica/Portugal) e Ri-

cardo Campos (União da Madeira/

Portugal). 

Mário Sinamunda (Fer. Beira) e Jojó 

(Desp. Maputo) foram dispensados 

devido a lesões.  

Cabo Verde é tida como favorita a 

passar no grupo e nas duas primeiras 

jornadas provou esse facto ao derro-

tar fora o Níger por três bolas a uma 

e, em casa, a Zâmbia por 2-1 e parte 

para Maputo também confiante na 

vitória. 

Sem nenhum jogador a actuar in-

ternamente, o seleccionador cabo 

verdiano, o português Rui Águas, 

pré-convocou 20 jogadores, onde 

destaca-se a ausência de Ryan Men-

des (Lille/França), Djaniny e Kay de-

vido a lesões.

Dos guarda-redes, Águas convocou: 

Vozinha (Progresso do Sambizanga/ 

Angola), Kevin Sousa (Nacional/

Portugal) e Thierry Graça (Benfica B/

Portugal); os defesas: Carlitos (AEL 

Limassol/Chipre), Jeffrey Fortes (FC 

Dordretch/Holanda), Fernando Va-

rela (Steaua Bucareste/Roménia), 

Péck`s (Gil Vicente/Portugal), Gégé 

(Marítimo/Portugal), Stopira (Vide-

oton/Hungria) e Nivaldo (Teplice/

Republica Checa); os médios: Calú 

(Progresso de Sambizanga/Ango-

la), Babanco (Estoril/Portugal), Sita 

(Recreativo Libolo/Angola), Nuno 

Rocha (U. Craiova/Roménia) e Kuca 

(Estoril/Portugal); e os avançados: 

Garry Rodrigues (Elche/Espanha), 

Heldon (Sporting/Portugal), Dja-

niny (Santos Laguna/México), Zé 

Luís (SC Braga/ Portugal) e Odair 

Fortes (Reims/França).

Este será o primeiro encontro, na 

história, entre as duas selecções lu-

sófonas, pelo que reina uma grande 

espectativa. 

Cabo Verde ocupa não só ocupa a 

primeira posição do grupo, como 

também é a melhor classificada no 

ranking da FIFA, ao nível do gru-

po. Os “tubarões azuis”, conforme é 

conhecida a selecção cabo verdiana, 

ocupam o sétimo lugar ao nível afri-

cano e 41º ao nível mundial, com 

604 pontos, em frente dos Camarões. 

Moçambique é o pior do grupo, na 

29ª posição ao nível africano e 109ª 

ao nível mundial, com 294 pontos, 

atrás do Níger, que ocupa o lugar 28 

africano e 107 mundial.

FMF mantém prémio de 
jogo
Apesar da extrema importância da 

partida para as contas nacionais, a 

Federação Moçambicana de Futebol 

(FMF) não alterou o acordo firmado 

no início da campanha no que tange 

à premiação do jogo. Para o jogo des-

te sábado, o organismo máximo do 

futebol moçambicano garantiu que 

está disponível, para cada jogador, o 

prémio de 40 mil meticais, caso a se-

lecção nacional vença a partida e 20 

mil por empate. 

No que tange à organização do es-

pectáculo, a instituição dirigida 

por Feizal Sidat afirmou estar tudo 

preparado para que “se assista a um 

grande jogo de futebol e, acima de 

tudo, para que a nossa selecção saia 

a ganhar”.

A FMF espera vender, para o jogo, 

mais de 40 mil ingressos e realça que 

os mesmos “continuam sendo elec-

trónicos”, de modo “a controlar me-

lhor não só as vendas, mas também as 

entradas”, apesar das críticas havidas 

devido à demora do sistema (a inter-

net é considerada fraca).

Por sua vez, a Polícia da República de 

Moçambique (PRM), na província 

de Maputo, garante estar tudo acau-

telado para que os atletas, técnicos e 

o público em geral, estejam seguros 

e alerta: “não vamos tolerar qualquer 

acto que perturbe a ordem e tranqui-

lidade públicas na tarde de sábado”, 

disse Emídio Mabunda, porta-voz da 

mesma. 

De modo a garantir segurança, a 

PRM vai movimentar todas as suas 

especialidades, desde a polícia de 

proteção até à Força de Intervenção 

Rápida.

Regresso à Machava
O jogo Moçambique-Cabo Verde 

marca também o regresso do Estádio 

da Machava aos grandes eventos. O  

palco da proclamação da indepen-

dência nacional recebe mais um jogo 

da selecção nacional, 16 meses após 

acolher o empate entre Moçambique  

e a Angola, pontuável para a primei-

ra mão da última eliminatória das 

qualificações ao CHAN, disputado 

na vizinha África do Sul, em Janeiro 

deste ano.

O local do jogo está sendo criticado 

devido à falta de iluminação, pois a 

partida será disputada às 16:00 horas.

O secretário-geral da FMF revelou 

que negociou junto à CAF para alte-

ração da hora do jogo, mas devido aos 

direitos de transmissão, o organismo 

máximo do futebol africano não ce-

deu.

“Negociámos com a CAF, de modo a 

realizarmos o jogo mais cedo, mas ela 

disse-nos que o sol, no dia do jogo, 

irá se pôr às 18:20 horas, tempo sufi-

ciente para o jogo decorrer sem pro-

blemas, até evacuá-lo”, disse a fonte.

Porém, a experiência do SAVANA 

aponta que depois das 17:30 horas 

(que será meio da segunda parte), 

o Estádio da Machava fica escuro, 

o que indica que o término do jogo 

será pouco famoso para os interve-

nientes, desde os atletas, técnicos, 

profissionais da comunicação social, e 

o público em geral, que se espera que 

aflua em massa. 

O último compromisso do combina-

do nacional, no Estádio da Machava 

com a participação de jogadores in-

ternacionais, foi contra o Egipto, na 

penúltima jornada das qualificações 

ao Mundial 2014, onde Moçambique 

perdeu por uma bola a zero. O  mes-

mo encontro marcou a estreia de João 

Chissano como seleccionador nacio-

nal, após a desistência de Gert Engels 

(depois de perder por 6-1).

Nas qualificações ao CAN, a última 

vitória, que aliás coincide com o úl-

timo jogo naquele recinto para este 

evento, foi diante do Marrocos por 

2-0, na primeira mão da última elimi-

natória ao CAN disputado na África 

do Sul, em 2013. O jogo teve lugar 

em Setembro de 2012 e os “Mambas” 

tinham Gert Engels como treinador.

De referir que as duas equipas cru-

zam-se também na quarta-feira, dia 

15 de Outubro (dia das eleições), no 

jogo da quarta jornada. Moçambique 

parte às 22:00 horas de sábado para 

Lisboa, onde vai preparar o encontro.

O 
director do departamento de futebol do Costa do 
Sol e antigo jogador da selecção nacional, Henri-
ques Tembe, mais conhecido por Riquito, diz que 

“não há razões de termos medo de Cabo Verde, no pró-

ximo sábado, pelo facto de ser uma selecção nova e igual 

à nossa, apesar de nos últimos anos estar a evoluir”.

Sem avançar seu prognóstico, Riquito afirma que, como 

qualquer moçambicano e adepto dos “Mambas”, espera 

uma vitória, de modo a “alimentarmos a nossa esperan-

ça de estar no CAN-2015”, mas alerta que “os Mambas 

precisam fazer melhor figura que do último jogo (em 

que empatámos a um golo com Níger no Zimpeto)”.

O antigo avançado dos “Mambas” admite ainda ter todo 

o respeito pelo adversário. “Temo mais a Zâmbia que 

Cabo Verde, pelo facto de tradicionalmente sermos víti-

mas deles, e Cabo Verde será o primeiro encontro”.

Na mesma opinião alinha a outra figura do futebol mo-

çambicano, Rui Évora. O antigo capitão e guarda-redes 

da selecção nacional afirma que no sábado vai se assistir 

a um grande jogo de futebol, mas com a tendência para 

a vitória dos “Mambas”.

Évora considera o jogo de sábado como de vida ou mor-

te, pelo facto de “estarmos proibidos de perder de modo 

a não ver ruir o nosso sonho”. Ele avança como prog-

nóstico uma vitória  dos “Mambas” por uma bola sem 

resposta.

“Estamos diante de um jogo de vida ou morte porque vai 

decidir o nosso posicionamento na tabela classificativa. 

Por isso temos que ganhar”, realçou.

Sem avançar o seu prognóstico, mas confiante na vitória, 

está o outro antigo capitão nacional, Chiquinho Conde. 

O técnico tricolor afirma ser imperioso ganhar o jogo da 

terceira jornada, tendo em conta a classificação.

“Este jogo deixa-nos apreensivos e Cabo Verde é uma 

grande equipa, mas como jogamos em casa somos obri-

gados a vencer”, afirma.

Apesar das estatísticas que favorecem os Tubarões Azuis, 

Chiquinho Conde não está preocupado e afirma que 

cada jogo é uma história, consequentemente “há  que 

encarar o jogo com serenidade necessária”.

“Pode ser por um ou mais, o que interessa é a vitória”, 

finalizou.

Entretanto...
No que tange à escolha do terreno do jogo, as nossas 

fontes são unânimes em dizer que “é motivacional, mas 

que não basta”. 

Riquito diz que a escolha daquele recinto desportivo 

constitui “mais um factor de motivação”, tendo em conta 

“a alegria conseguida” no mesmo, mas adianta que “não 

basta jogar na Machava, mas sim concentração nos joga-

dores porque isso é o que faltou no Zimpeto”.

Rui Évora afirma que a escolha foi boa porque “trata-se 

de um local onde escrevemos uma linda história. Várias 

alegrias foram conquistadas naquele local e os jogadores 

vão a um campo que conhecem bem, portanto é mais um 

factor de motivação”.  

Por sua vez, Chiquinho Conde explica que o “factor Ma-

chava” não é determinante, pois o que conta é “a entrega 

e concentração dos jogadores, assim como a capacidade 

de gestão dos esforços dos atletas para os dois jogos”.

FMF e equipa técnica trançando estrategias para o jogo
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As comemorações dos 50 
anos do desencadeamento 
da insurreição geral arma-
da do povo moçambicano 

contra o colonialismo português, 

e dia das Forças Armadas de De-

fesa de Moçambique, no Estádio 

Nacional do Zimpeto (ENZ), 

arredores da Cidade de Maputo,  

no passado dia 25 de Setembro,  

causaram estragos enormes àquele 

local.

 

Os estragos prendem-se com o 

facto de a parada militar, realizada 

nesse dia, ter danificado o relvado 

do maior empreendimento despor-

tivo do país, situação que fez com 

que o jogo deste sábado, entre as 

selecções de Moçambique e Cabo 

Verde, fosse remarcado junto da 

Confederação Africana de Futebol 

(CAF), para ser disputado no Está-

dio da Machava.

Aliás, as actividades realizadas pe-

las FADM, naquele recinto, vieram 

Show de Guebuza provoca danos no ENZ

“confirmar e agravar” um problema 

“antigo, conhecido” e reportado. 

O SAVANA publicou, em Agos-

to deste ano (edição 1075), após 

o jogo Moçambique-Tanzânia (no 

qual o nosso combinado nacional 

venceu por duas bolas a uma, ga-

rantindo um lugar no grupo F), que 

“o estado actual do estádio do Zim-

peto deixava a desejar”.

Na altura, o director-adjunto da-

quele património evocou a estação 

(seca) como sendo “o principal 

factor da degradação do relvado” e 

afastava de lado “o sobrecarrega-

mento do relvado e má gestão” do 

mesmo. Porém, realçar que o ENZ 

é o palco das partidas caseiras dos 

históricos e vizinhos Desportivo de 

Maputo e Maxaquene. 

O relvado daquele estádio está num 

“pacote” que envolve também a ilu-

minação, a pista de aquecimento, os 

portões e a vedação. 

A iluminação foi responsável pelo 

atraso (15 minutos) da partida da 

segunda jornada das qualificações 

ao CAN-2015, entre os “Mambas” 

e o Níger, que terminou empatado 

a um golo.

Este problema não se verificava 

pela primeira vez. Recordar que 

em Fevereiro de 2013, a Liga Des-

portiva de Maputo (então Liga 

Muçulmana) e o Maxaquene fo-

ram obrigados a disputar a final da 

Supertaça daquela época em dois 

dias, devido “à insuficiência da luz” 

no primeiro dia, enquanto falta-

vam cinco minutos do fim, que só 

seriam concluídos na tarde do dia 

seguinte. 

Sublinhar que o Estádio Nacional 

do Zimpeto foi construído no qua-

dro dos acordos de cooperação en-

tre os governos de Moçambique e 

da China, possui uma arquictetura 

moderna e foi inaugurado a 22 de 

Abril de 2011, com uma vitória de 

Moçambique sobre a Tanzânia, por 

duas bolas a zero, com golos de au-

toria de Jerry. 

Por sua vez, o Estádio da Machava 

é um património histórico que foi 

palco das cerimónias centrais alu-

sivas à independência nacional, a 

25 de Junho de 1975.  Inicialmente  

era chamado Estádio Salazar e re-

monta o ano de 1968, sendo que foi 

inaugurado em Julho. É um estádio 

em degradação e que precisa de tra-

balhos de reabilitação urgente. 

De salientar que o jubileu das 

FADM decorreu sob lema “cele-

brando 50 anos inspirados na uni-

dade nacional, no patriotismo, na 

paz e na heroicidade da geração 25 

de Setembro”.  

Parada militar no ENZ
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Com o Ferroviário de Nacala 
já no Moçambola e a zona 
centro a disputar ainda a 
finalíssima, no sul, tudo 

aponta que ou a ENH de Inhamba-
ne ou o Matchedje de Maputo é que 
vão ascender ao Moçambola do pró-
ximo ano. Por razões óbvias: a equi-
pa da chamada Terra da Boa Gente 
comanda  a série “A”, com  diferença 
de 4 pontos em relação ao segundo 
classificado, e no que tange à série  
“ B”, os militares têm seis pontos a 
mais em relação ao segundo classifi-
cado respectivamente.

Na zona norte, Antoninho Muchan-

ga, que levou a equipa “locomotiva” 

de Nacala ao Moçambola, diz não 

conhecer o seu futuro e avisa que  

o campeonato provincial não tem 

nenhuma semelhança com o Mo-

çambola, uma espécie de puxão de 

orelhas aos dirigentes daquela colec-

tividade para começarem a preparar 

a próxima época com a mais respon-

sabilidade, o que passa por contratar 

jogadores  à  altura dos desafios que 

se colocam.

Na zona centro,  assiste-se a uma 

luta renhida, mas tudo leva a crer 

que os fabris de Chimoio, que lutam 

pelo regresso à maior prova futebo-

lística nacional, há já alguns anos, 

poderão o conseguir neste.

O Textáfrica foi o primeiro campeão 

nacional, pós-independência, e con-

tava, no seu plantel, com jogadores 

que constituíam a espinha dorsal da 

selecção nacional, casos de Ânge-

lo Gerónimo e o guarda-redes Zé 

Luís, já falecido, irmão mais velho 

de Betinho, Têxtil do Púnguè, que 

igualmente não está entre nós, entre 

outros. 

Aliás,  foi o primeiro campeão na-

cional sob a batuta de Mário Esteves 

Coluna, o Monstro Sagrado, esse 

ícone de futebol mundial que tam-

bém não faz parte do mundo dos 

vivos. 

Nesta região centro, a maior decep-

ção foi o Chingale de Tete, um clube 

Atenção à chegada...!
com algum palmarés no contexto 

futebolístico nacional, ainda que não 

tenha ainda conquistado o Moçam-

bola.

Outra equipa que se esperava que 

pudesse regressar ao Moçambola é 

o Sporting da Beira, um histórico 

do nosso futebol que já ganhou a 

Taça de Moçambique, para além de 

ter fornecido muitos jogadores para 

a selecção, tais como, Artur Meque, 

Mário Manaca Dias, Orlando Con-

de, Rui Marcos, entre outros.

Na zona Sul, o Incomati de Xina-

vane e o Estrela Vermelha de Ma-

puto são os maiores perdedores. Os 

alaranjados há mais de cinco anos 

que não conseguem regressar ao 

Moçambola, enquanto que os açu-

careiros,  pela tradição na prova, era 

suposto que voltassem ao convívio 

dos grandes.Abílio Maolela

O 
treinador da selecção 
nacional de basquete-
bol, em seniores femini-
nos, Nasir Salé, revelou 

nesta semana à imprensa, que o 

seu vínculo contratual com a fe-

deração moçambicana daquela 

modalidade terminou no último 

dia 30 de Setembro, após o tér-

mino da participação das “Sa-

morais” no mundial da Turquia, 

que decorreu de 27 Setembro 

a 05 de Outubro naquele país 

euro-asiático.

O técnico moçambicano, que le-

vou o nosso país ao seu primeiro 

mundial da categoria, afirmou ser 

um homem livre, que “está à pro-

cura de emprego”, mas garantiu 

Samorais sem treinador
estar à espera por uma proposta da 

direcção de Francisco Mabjaia.

Na hora de despedida, Salé mos-

trou-se feliz pela sua passagem na 

selecção nacional e disse sentir-se 

“orgulhoso por ter contribuído para 

a alegria do nosso país”.

Nasir Salé destaca, igualmente, a 

sua presença no mundial da Tur-

quia, como o momento mais alto da 

sua passagem pela FMB e da sua 

carreira e “agradeço às atletas por 

esse feito”.

Nasir Salé assumiu o comando téc-

nico da selecção nacional em 2012 

e esteve envolvido em três grandes 

eventos com a equipa nacional, 

onde destaca-se o segundo lugar 

no afrobasket de 2013, realizado 

em Moçambique e a recente parti-

cipação no mundial decorrido na 
Turquia.
Em Junho do mesmo ano, Nasir 
Salé orientou as “Samorais” no 
Torneio Pré-Olímpico de qua-
lificação aos Jogos Olímpicos de 
Londres, decorrido na Turquia. 
No ano seguinte, 2013, jogando 
em casa, Nazir Salé orientou a se-
lecção nacional no Afrobasket e 
conquistou o proeza de disputar, 
pela primeira vez, o campeonato 
do mundo da categoria, após per-
der na final diante da Angola, por 
57-54.
Por fim, o terceiro e último even-
to orientado por Nasir Salé é 
o campeonato do mundo, que 
decorreu de 27 de Setembro a 
05 de Outubro, em que o nosso 
país terminou na 15ª posição, em 

frente da Angola. Abílio Maolela

Decorreu de 24 a 27 de Se-
tembro último em Pre-
tória, África do Sul, um 
torneio de basquetebol 

de velhas glórias que acontece to-
dos os anos, envolvendo equipas  
sul-africanas, moçambicanas, 
angolanas  e outras de países da 
SADC.

O torneio tem como objectivo 
a troca de experiência, ideias e 
confraternização entre os atletas 
acima de 30 anos, segundo Taqui-
dir Ismael, uma das velhas glórias 
moçambicanas que participou 
no certame em representação da 
equipa HEWENA, em contacto 
com o SAVANA.
Este torneio já aconteceu em Mo-
çambique e espera-se que abranja 
outro tipo de modalidade, o fute-
bol em particular.
Abaixo, a classificação por cate-
gorias:

Torneio Samba 2014
Femininos  dos 30 aos 40 anos

1.    Petromoc

2.    Biwas

3.    Tuks Alumni

4.    Asinhas

5.    BCI

Masculinos  dos 30 aos 40 anos

1.    BCI

2.    Craques da Boca

3.    Petromoc

4.    Yau Bulls

5.    Charioters

6.    Hammerheads

7.    Flamingos

Masculinos dos 40 aos 50 anos

1.    Kotas

2.    White Eagles

3.    Leopardos

4.    Lagartos Voadores

5.    Germio de Malange

6.    Ekasi

7.    Hewena

8.    Border Giants

Femininos dos 40 aos 50 anos
1.    Ngarambas

2.    Nutcrackers

3.    Asas

4.    Border Babes

Masculiinos acima dos 50 anos
1.    Falcons

2.    Border Legends

Mistura (masculinos e femini-
nos) acima de 40 anos 
1.    Rolling Stones

2.    KZN Odds and Sods

3.    Ngarambas Mixed

4.    Border Mixed
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Por Luís Carlos Patraquim

Apesar de se designar por urna a caixinha onde se colocam os votos o meu voto 
é de boas festas. Que ninguém veja ironia neste voto. Os votos nunca são 
irónicos. Ao que sei há votos válidos, nulos, brancos ou a mais. Mas isso é 
como nas festas. Há os que se comportam convenientemente, os assim-assim 

e os que exageram. Entre estes excessivos existem os divertidos e os com mau vinho. 
Ocorre também o fenómeno dos “penetras”, os descarados que se fazem convidados. 
Os votos a mais cabem nesta categoria. Mas sempre ouvi dizer que é melhor ter a mais 
do que a menos ou na justa medida. A justa medida é o cabo dos trabalhos, sugere uma 
condição virtuosa que convida ao tédio e, no limite, é responsável por aquela sensação 
desagradável do “saber a pouco”. A festa deve ser o excesso controlado, o excesso que 
convém. Nos filmes isso acontece muito: regista-se o estritamente necessário e depois 
ficam a faltar planos, encurtando a estória. Não pode ser! Para estórias curtas – ele há 
tantas! – e lapidares, não basta dizer que fulano de tal engravidou a fulana de tal e que 
depois se ausentou para parte incerta. Quem troca uma mata por outra… bem… é 
verdade que pode ter as suas razões mas isso também deve fazer parte do enredo.

Mas não é intenção desta crónica contar estórias. A festa está aqui e isso é o que inte-

ressa. Chama-se a festa da democracia. Os organizadores exultam até porque há festas 

obrigatórias e o melhor é saber tirar partido da situação. Neste caso, pode dizer-se com 

propriedade que se trata não de tirar mas de pôr partido nem que seja preciso partir o 

xitolo todo. Nesta situação os patrocinadores não têm mãos a medir. Os convivas é que 

podem ser o diabo. Se alguma coisa correr mal, uma zaragata é sempre plausível, a res-

ponsabilidade recará sempre sobre quem a ocasionou e nunca sobre os patrocinadores, 

ou responsáveis, pela festa. Imaginem que eu convido o Afonso – um nome genuina-

mente português – sabendo que ele ainda ama a Inês que agora anda com o Emílio 

que está muito bem na vida e que os sento à mesma mesa. Confesso que perdi o fôlego, 

tantas foram os “quê quê quês” desta frase. É certo e sabido que (lá estou eu!...) se os 

sentar à mesma mesa pode haver maka. O Afonso começa a emboscar a água de Lisboa, 

o Emílio a olhar de esguelha para a Inês e o descarado do Afonso, este chateia-se, passe 

o plebeísmo, e sai confusão. De quem é a culpa? Da mesa, claro!

Em tempos que já lá vão, quando havia intelectuais, alguém se lembrou de falar do 

“povo que falta”. Gilles Deleuze – sempre esse gajo! – foi buscar a ideia, e repetiu-a, a 

um judeu, o pobre do Walter Benjamin. A ideia era muito complicada, quase teleológi-

ca, at least messiânica, complicadices a mais.

Eu sou mais chão. Tão chão que, no trânsito de Maputo, sendo peão, me sinto uma 

autêntica matumana, embora colorida. Com uma única consolação: ninguém rapta ma-

tumanas. Ou se comem ou ficam para ali, rastejantes, ostracizadas – condição que tem 

as suas vantagens – ou, o mais trágico, plof!, esborrachadas. 

Derivei… O que interessa é que, para a festa da democracia, não falta povo nenhum. 

Ele cá está. Cá está ele, pensam os organizadores da festa. Eles são os abenzoados. A 

vida é assim… Quando não se tem medo de enriquecer as benzãos chovem como os 

pássaros naquele filme do Hitchcock. Ou como os sapos – plof! , plof! – num filme 

mais recente sobre orquídeas. 

Então é ver o povo a chegar às urnas, a maior parte dele vestido como todos os dias, 

bichando, bichanando, algaraviando, sonhando, esquecendo os quatro anos de espera. 

Quatro anos sem festa, a festa grande! Das festinhas sabe o povo muito bem mas 

esquece-as. O poder acariciante da festa grande remete para o olvido todas as chambo-

cadas, chapadas, txopeladas, bazucadas, e o mais das manhãs e das noites esvaziadas. A 

festa grande tem um poder adventício. Às vezes até há surpresas. Se o povo quiser pode 

haver surpresas. Mas era preciso que ele assumisse, verdade verdadinha, que é o dono da 

festa, coisa que os abenzoados anfitriões se esforçam tanto por ocultar. 

Com os Melhores 
Votos de Boas Festas

O 
saxofonista Moreira Chonguiça e sua 
banda “The Moreira Project” foram 
escolhidos como um dos 12 finalistas 
de entre 183 bandas a nível mundial 

para participar no Cotai Jazz and Blues Inter-
national Competition and Festival in Macau 
(Festival e Competição Internacional de Jazz 
e Blues de Cotai em Macau - China), a rea-
lizar-se entre 9 a 12 de Outubro de 2014. “É 
uma grande honra ter sido seleccionado para 
actuar em Macau, será uma oportunidade 
para mostrar ao mundo a maravilhosa per-
sonalidade única e multicultural que define o 
Jazz Africano proveniente de Moçambique”, 
disse Moreira Chonguiça.

O saxofonista e sua banda são os únicos parti-

cipantes africanos a chegarem à final e Moreira 

Chonguiça sente-se orgulhoso por representar 

Moçambique, os países, região da SADC e 

toda a África no geral, neste evento. Desde a 

altura que Moreira Chonguiça é músico pro-

fessional tem tido várias performances em 

muitos festivais pelo mundo, mas esta será a 

sua primeira vez a visitar China. 

As outras bandas seleccionadas de outros can-

tos do globo provêm da Finlândia (The Nor-

thern Governors), Portugal (Budda Power 

Blues), Filipinas (Lowcal), Índia (Soulmate), 

Hong Kong (Tango Fusion), França (The 

Kandinsky Effect), Estados Unidos da Améri-

ca (Old Style Sextet e Sister Sparrow & Dirty 

Birds), Hungria, Brasil (Afro Jazz) e Taiwan 

(Skyle). 

O Festival de Jazz e Blues de Cotai é um fes-

Moreira sopra em Macau  
tival de celebração de música ao vivo que se 

realiza todos os anos na Ilha do Macau em 

Outubro. O evento terá lugar no The Venetian 

Macao Lagoon que é um dos hotéis do topo 

em Macau. As culturas Portuguesa e Chinesa 

perfeitamente harmonizadas fazem de Macau 

uma cidade única com charme, o que lhe valeu 

o estatuto de Herança Mundial atribuído pela 

UNESCO pelo seu centro histórico. Contras-

tando dramaticamente com o charme do anti-

go centro do mundo estão os hotéis e resorts 

de classe mundial da cidade, turismo expan-

sivo, entretenimento, cadeia de lojas luxuosas, 

e salas de exibição de arte, tornando-se num 

Estado da Arte.

Moreira e sua banda são os únicos representan-
tes do continente africano no evento

Por Abdul sulemane

O 
bairro da Mafalala, histórico subúr-
bio localizado na cidade de Maputo, 
acolhe o Festival Mafalala, que vai 
decorrer de 22 de Outubro a 30 de 

Novembro, em diferentes espaços da cidade 
de Maputo. De um tempo a esta parte, este 
evento tem estado a cimentar-se na cena artís-
tica e cultural da cidade de Maputo como uma 
plataforma inovadora. 

O Festival Mafalala explora o património his-

tórico e a cultura local como factores para a 

produção de riqueza e oportunidades para a 

comunidade local, apostando na educação e 

empoderamento de mulheres e jovens residen-

tes.  

Num outro prisma, o Festival promove o tu-

rismo cultural no bairro, através do Mafala-

laWalkingtour e contribui para que Maputo 

seja uma Cidade Criativa, onde se encontram 

várias nuances, dinâmicas artísticas e sócio-

-culturais que de outra maneira não estariam 

expostas.

VII edição do Festival Mafalala
Ivan Laranjeira, director do Festival Mafalala e 

Presidente da Associação IVERCA, entidade 

que organiza o evento considera que “esta ini-

ciativa é um alerta para a valorização do Patri-

mónio Cultural no país de uma maneira geral e 

para a Cidade de Maputo em particular. Desta 

forma, este evento representa uma viragem na 

maneira como são concebidos os festivais em 

Moçambique - inspirando-se na identidade, 

tradição, história e importantes personalidades 

artísticas, desportivas e políticas do bairro da 

Mafalala”, explica. 

Segundo Laranjeira, a essência deste festival 

está na mística da Mafalala. No seu infindá-

vel manancial histórico, artístico e cultural, 

no tecido social da comunidade mas acima de 

tudo nas pessoas que lá residem e que fazem do 

Bairro um lugar especial. O Festival Mafalala, 

que corre para a sua 7ª Edição, está preocupa-

do em deixar um legado tangível no Bairro da 

Mafalala, ao mesmo tempo que procura atingir 

um público mais alargado da Cidade de Ma-

puto e internacionalizar-se. A.S

O 
Embaixador de Espanha em Mo-
çambique, Santiago Miralles Huete, 
realizou nesta terça-feira, 07 de Ou-
tubro, um acto de doação de livros 

de espanhol ao Instituto Superior de Rela-
ções Internacionais, no âmbito das relações 
de cooperação existentes entre ambas as ins-
tituições. Trata-se de material bibliográfico 
que contribuirá para enriquecer a aprendi-
zagem da língua espanhola nesta instituição 
académica nacional. 

A oferta de aulas de Espanhol começou no 

ISRI em 2011, com um total de 78 estudan-

tes inscritos. Em 2012 ascenderam a 188 alu-

nos, em 2013 inscreveram-se 239, enquanto 

em 2014 constam 199 estudantes de espa-

ISRI recebe livros da Espanha
nhol dentro da especialidade “relações inter-

nacionais”. 

No próximo ano, o ISRI oferecerá também 

o espanhol no curso de administração pú-

blica, pelo que já estará disponível em duas 

carreiras como língua opcional. Apesar de se 

tratar de uma optativa, a disciplina de espa-

nhol classifica-se normalmente e a sua nota 

tem valor académico no processo individual 

do estudante. 

Por outro lado, o Embaixador espanhol e o 

Magnífico Reitor do Instituto Superior de 

Relações, Patrício José, aproveitaram a visita 

para continuar a discutir as ideias acerca do 

Seminário sobre Diplomacia Cultural que 

ambas as instituições estão a meses a prepa-

rar, e que terá lugar no início de 2015. A.S A dança Tufo sempre foi representativa no evento
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Fernando Manuel (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

A 
caça furtiva está a juntar-se ao espectáculo monumental de roubos 

e depravação de que o país é vítima, desde o mar até às florestas dos 

cofres do Estado e ao bolso do cidadão comum e indefeso.

No princípio, a informação limitava-se ao que acontecia nos parques 

fronteiriços, principalmente o Parque Nacional do Limpopo, com rinocerontes e 

elefantes mutilados, mas agora a informação estende-se até ao Parque do Niassa 

onde há dias foram surpreendidos dois indivíduos com quarto pontas de elefantes. 

É um negócio chorudo que movimenta uma rede que vai daqui até Asia, envolv-

endo grandes patentes da Polícia, do Exército e da Função Pública.

A caça furtiva está a transformar-se num monstro incontrolável tal como o contra-

bando das armas e das drogas pesadas ou mesmo da escravatura branca.

Houve uma marcha em Maputo, há dias, chamando atenção para o fenómeno que 

se está a transformar a caça furtiva.

A Mediacoop esteve lá representada com cartazes e tudo. Quem representou a 

empresa e as suas edições foi Arnaldo Simão, do SavanaFM, e o Miguel Bila, 

aquele que vai a todas e está por detrás do funcionamento da máquina.

Esta foto, se fosse referida aos finais dos anos 70 ou princípio de 80, seria sob todos 

os pontos de vistas, não só surpreendente, como até um pouco impensável.

É o Ungulani Ba Ka Khosa, num cerimonial de bem com a Primeira-Dama, Ma-

ria da Luz Guebuza. Não é verdade que se mudam os tempos e se mudam as 

vontades.

No fundo tudo permanece na mesma.

Ou talvez não…

Mas temos mesmo assim pessoas que se preocupam em dar-nos momentos e en-

tretenimentos, relaxamento e bom humor, na rádio, na televisão ou jornais, embora 

muitas vezes com resultados sofríveis. 

Mas isso aí é como as luvas. Cada um calça aquela que lhe serve.

Temos o André Manhiça, o Dj Faya e o Mário Mabjaia.

Como dizia o Samora: “Façam favor de ser felizes”.

Feliz há-de ser com certeza o Alexandre Manguele e o Fernando Vaz, cujo passado 

é mais branco que o seu cabelo...

...É esta trupe de gente feliz, embora nem sempre com um passado limpo que é a 

Maria Jonas, Governadora da Província de Maputo, Luís Munguambe, presidente 

do município da Manhiça. Águas passadas não movem moinhos. 

E ainda bem. Senão a MARAGRA iria pedir contas.

As contas que a MARAGRA 
iria pedir...
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Foto de Ilec Vilanculos

Após anos de exigências va-
gas de despartidarização 
do Estado moçambicano, 
a Renamo apresentou na 

segunda-feira algumas propostas 

concretas do quer no Aparelho do 

Estado. Entre as práticas que quer 

ver abolidas está o chamado “dízimo” 

que os funcionários pagam pela sua 

militância à Frelimo, através de um 

desconto salarial directo e suposta-

mente sob coacção psicológica, para 

quotas do partido no poder.

“Deveria haver uma proibição cla-

ra de que nenhum funcionário ou 
agente do Estado pode ser descon-
tado através da folha de salário para 
contribuir para fins políticos”, disse 
Saimone Macuiana, chefe da delega-
ção da Renamo, nas negociações com 
o Governo, na 80ª ronda do processo 
negocial.
O Governo moçambicano admitiu a 
possibilidade de revisão do Estatuto 
Geral dos Funcionários do Estado 
(EGFE), para atender à exigência da 
Renamo. 
“Há, sim, lugar para a revisão e o Go-
verno está aberto a qualquer tipo de 
proposta, tendo em vista a melhoria 

disse, quinta-feira, o chefe da dele-
gação do Governo na 80ª ronda das 

-
checo.

-

çambicano está igualmente aberto a 

considerar a possibilidade de revisão 

das formas de articulação dos órgãos 

locais do Estado com as autoridades 

comunitárias.

“Há espaço para a reforma deste ins-

trumento para efeitos de enriqueci-

mento”, declarou o chefe da delega-

ção do Governo.

da Renamo, Saimone Macuiana, de-

fendeu a aprovação de normas que 

acabem com a alegada partidarização 

o Estado moçambicano pela Frelimo, 

partido no poder.

“Deveria haver uma proibição clara 

de que nenhum funcionário ou agen-

te do Estado pode ser descontado 

através da folha de salário para con-
tribuir para fins políticos”, afirmou 
Macuiana.
O chefe da delegação da Renamo 
também apontou a necessidade de 
regras jurídicas que impeçam a utili-
zação do património do Estado para 
fins partidários.

a Renamo, em curso desde finais de 
2012, devido à crise política e militar 
no país, serão retomadas no próximo 

dia 20 de Outubro, depois das elei-

ções gerais do dia 15, para permitir 

que os membros das duas delegações 

possam participar na campanha elei-

toral.

Por Ricardo Mudaukana

Frelimo na Função Pública

Governo e Renamo discutem despartidarização da função pública

-

tores do não mesmo tristemente célebre G-40 tentou mostrar 

um dos líderes dos desmobilizados de guerra como apoiante do 

-

cerimónia deve estar a pensar se em política se aplica o princípio 

do vale tudo.

Com os banhos de multidão que têm acompanhado o pai da de-

mocracia é cada vez mais possível a necessidade de uma segunda 

que seja desencadeado o plano B…

E para o plano B ter sucessos é preciso, entre outros, que as 

provisões legais para o preenchimento das mesas de voto pelos 

partidos políticos não possam ser cumpridas. O galo e a per-

diz, no norte de Gaza e em vários outros pontos do país, dada a 

obrigatoriedade de o recrutamento ser local, estão com enormes 

dificuldades em preencher os lugares que lhes estão destinados 

nas mesas.

Outro nervosismo que existe à medida que o momento do voto se 

aproxima é o facto de o programa informático para o lançamento 

dos votos não ter sido auditado, podendo ser alvo de manobras 

para comprometer a verdade do voto.

Outro nervosismo, gostaria de ver os três candidatos presiden-

ciais, à boca das urnas, a fazer uma declaração solene, a favor da 

paz e contra a violência, tendo como pano de fundo a possibili-

dade de enchimento de urnas.

chamada de professores no início e no fim do comício, incluindo 

o respectivo controlo de crianças mobilizadas para a reunião para 

receber camisete e gritar os respectivos vivas. Será que para o 

voto dos mais proeminentes vai, mais uma vez, ser exigido a foto 

de telemóvel do boletim para mostrar que “votaram bem”?

Enquanto anda toda a gente entretida na campanha, está prati-

camente no fim a formalização do negócio entre o consórcio in-

diano que vai tomar conta do “business do carvão” da Rio Tinto. 

porque não se sabe se continuarão a fluir os milhares de verdi-

nhas que vinham usufruindo…

encontrar eco nas suas preocupações com os custos da operação 

uma das empresas do país do sul nascente que já anda no nosso 

país pelas bandas do gás e do alumínio. 

Depois de muita pressão, o boss da estatal TV lá compareceu nas 

instalações dos homens das eleições para explicar o seu conceito 

de isenção e pluralismo na cobertura do presente pleito. Resta 

saber se o puxão de orelhas serviu para alguma coisa, ou se as 

fundo…

Quem está de volta, mas não da parte incerta, é o empresário que 

ficou conhecido por comprar canetas e cachimbos nas jantaradas 

de angariação de fundos do partidão. Sem os sorrisos e atenção 

do passado, lá esteve sentado na mesa de honra com o candidato 

mel, mas teve de desembolsar uma significativa quantia para o 

tão honroso lugar...

 

Em voz baixa
Já se conheciam as “carreiras” musicais de alguns dos nossos can-

alternativas de empreendedorismo…   
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Cerca de 26 candidatos ta-

lentosos entraram para a 

nova casa do Big Brother 

Africa, no último dia 5 

de Outubro de 2014. Esta que é a 

nova temporada do maior reality 

show de África, intitulado Big Bro-

ther Hotshot, conta pela primeira 

vez com dois candidatos moçam-

bicanos. O primeiro a apresentar-

-se na gala de lançamento que teve 

lugar em Johannesburg, África do 

Sul, nos estúdios da Endemol, foi o 

já conhecido rapper moçambicano, 

3H. De uma forma original, can-

tando o seu estilo, apresentou-se 

aos telespectadores de África com 

pouco daquilo que será o seu marco 

dentro da casa. 3H afirmou antes 

de entrar para casa, onde irá ficar 

cerca de 63 dias se não for elimina-

do antes, que o seu objectivo é tirar 

proveito daquilo que é a convivên-

cia com as diferentes personagens 

Moçambicanos na corrida 
dos USD300 mil

dos diferentes pontos de África, a 

fim de sair de lá mais rico cultural-

mente e sem esquecer que irá trazer 

ao de cima a sua personalidade. Por 

seu turno, Mirna de 21 anos, a can-

didata moçambicana que entrou 

para a casa, é estudante e espera 

com esta oportunidade mostrar e 

usar a plataforma para divulgar a 

cultura moçambicana, e ao mesmo 

tempo tirar maior proveito para 

se divertir e vencer o show. Ela 

apresentou-se ao continente com 

a declamação de um poema sobre 

África.

Esta é a quarta temporada em que 

participam candidatos moçambica-

nos, o Big Brother relembra ainda 

as actuações de Jennifer Mussanha-

ne, Leonel Estêvão e Michel, que 

souberam marcar, à sua maneira,  

algumas temporadas deste reality 

show.

A ganharem cerca de USD300 mil, 

como prémio para o primeiro lugar, 

estes dois concorrentes têm 63 dias 

para convencerem o público africa-

no, especialmente o moçambicano, 

a votar neles, durante a sua estadia 

na casa, onde passarão por várias 

experiências, boas e más.  

Já alguns dias após entrar na casa, o 

candidato 3H, que se tem mostra-

do bastante isolado da outra parte 

do grupo, revelou nas secções priva-

das que a sua maior limitação será 

a língua, inglês, pois não é fluente, 

o que poderá representar um perigo 

à sua actuação neste programa, em 

que só se deve comunicar em in-

glês. Porém, dentro das suas dificul-

dades, 3H tem saído da sua zona de 

conforto e já tem interagido com os 

seus colegas, de forma a deixar a sua 

marca na casa.

Este evento que tem lugar anual-

mente foi inicialmente programado 

para iniciar em Setembro último, 

mas  teve que ser adiado, pelo epi-

sódio de incêndio da casa devido a 

um curto circuito. Esta passagem 

fez com que em menos de um mês 

a organização fizesse de tudo para 

organizar uma nova casa e um novo 

estúdio com todo o equipamento 

necessário. Segundo Ik, o apresen-

tador do Big Brother, “este evento é 

uma referência em África e envolve 

muitos custos, mas para a felicidade 

dos fãs do reality show, esta edição 

foi possível mesmo após o incên-

dio”. 

A 9ª Edição do Big Brother África, 

que terá a duração de dois meses, 

onde 26 participantes provenien-

tes de países africanos, apurados 

através de um casting, vão parti-

lhar uma casa cenográfica, sendo 

vigiados 24 horas por dia, durante 

o período da estadia, sem conexão 

com o mundo exterior, em busca do 

prémio monetário de 300 mil USD.

Os participantes não se podem 

comunicar com os seus parentes 

e amigos, ler jornais ou usar de 

qualquer outro meio para obter 

informações externas. Através de 

jogos, regras e votação, definem-se 

os líderes da casa e os eliminados 

por cada semana. A votação para 

este ano será feita através de SMS 

e através da rede social “We chat”. 

A Língua principal do Big Brother 

África é o inglês e os moçambica-

nos poderão visualizar através do 

canal 198 e 199 da DStv.

A Multichoice já é consagrada 

no desenvolvimento de projectos 

destinados ao povo africano, de-

signadamente, DStv Eutelsat Star 

Awards, que é um concurso para 

estudantes africanos sobre a tecno-

logia de satélites, Prémio Jornalista 

Africano do ano - CNN Multi-

Choice e o Big Brother Africa.

Por Edson Bernardo
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A 
companhia aérea de ban-
deira LAM (Linhas Aé-
reas de Moçambique) lan-
çou formalmente, nesta 

terça-feira, o seu serviço de reser-

vas de voo on-line através de in-

ternet. A empresa, que nos últimos 

tempos tem estado sob fortes críti-

cas por causa de constantes atrasos 

de voos, espera que em quatro anos 

as compras de passagens on-line 

passem a representar 30% das ven-

das globais da companhia.

Segundo Abdul Amade, gestor de 

vendas electrónicas, o serviço on-

-line oferece a partir de já uma pos-

sibilidade de as passagens aéreas 

serem reservadas na sua página de 

internet, com recurso a pagamen-

to por cartão de débito. De acordo 

com Amade, com esta forma de pa-

gamento, a empresa disponibiliza 

LAM espera vender 30% em 
bilhetes on-line até 2018

aos seus passageiros passagens em 

qualquer parte do mundo bastando 

ter um telemóvel, tablet ou compu-

tador ligado à Internet.

A empresa já tem o serviço a correr 

e rende-lhe sete milhões de dóla-

res. O crescimento esperado é de 

que com o contínuo e considerável 

desenvolvimento poderá a empresa 

em quatro anos ter vendas on-line 

de cerca 30% nas suas vendas glo-

bais.

“O lançamento deste serviço refor-

ça o nosso comprometimento para 

a materialização deste obtectivo” , 

frisou Amade.(

A 
empresa Cervejas de 
Moçambique (CDM) 
tem disponível,  desde o 
princípio do ano, os seus 

produtos na vizinha África do Sul 
e Portugal. Estas vendas represen-
tam para a marca os primeiros pas-
sos para a internacionalização dos 
seus produtos.

A CDM está neste momento a ex-

portar os seus produtos para a vizi-

nha África do Sul e para Portugal, 

dois países que são fortes consumi-

dores de cerveja. Para a África do 

Sul estão a ser exportadas a 2M e, 

em menor escala, as marcas Lau-

rentina (Preta, Clara e Premium), 

disponibilizadas pelos agentes de 

vendas da CDM naquele território: 

a Liquor City, a maior rede de lo-

jas naquele país, e a Wines of the 

World.

A mesma afirmou em comunica-

do de imprensa que as vendas na 

África do Sul tem sido um sucesso, 

tanto que dois meses após o início 

oficial das exportações, começaram 

a ser vendidos dois a três conten-

tores por semana. Em relação ao 

mercado português, este recebe há 

cerca de um ano a 2M e as Lauren-

Cervejas moçambicanas 
apreciadas no estrangeiro

tinas, através de um pequeno agen-

te chamado Larsson, que vende os 

produtos  em Lisboa, no El Corte 

Inglês e lojas de retalho similares. 

Pedro Cruz, Director Geral da 

CDM, afirmou que a exploração 

dos dois mercados externos tem a 

ver com a qualidade do que a em-

presa produz. “É um grande orgu-

lho, não só para a CDM mas tam-

bém para todos os moçambicanos, 

ter produtos da nossa indústria cer-

vejeira em dois mercados externos. 

Isso mostra a qualidade das nossas 

cervejas e a aceitação internacional 

dos produtos made in Mozambi-

que”, referiu. 

Por Rafael Ricardo

Por Rafael Ricardo

O 
moçambicano Banco Úni-
co foi recentemente  eleito  
pelo prestigiado portal fi-
nanceiro britânico Global 

Banking&Finance Review, como 

o banco de retalho com maior 

crescimento em Moçambique. Por 

seu turno, João Figueiredo, CEO 

do banco, após ter sido eleito o 

Banqueiro Africano do ano em 

2013, recebeu o prémio de melhor 

CEO da Banca em Moçambique 

em 2014. Este banco recebeu três 

distinções pela publicação, a úl-

tima pelo seu serviço de Internet 

Banking do Único, que foi igual-

mente distinguido com o melhor 

em Moçambique. Em apenas três 

anos de actividade, o site e servi-

ço de Internet Banking do Único 

recebeu já cinco prémios interna-

cionais.

Estes prémios, atribuídos em Lon-

dres esta semana, segundo o banco 

Banco Único mais 
uma vez o Melhor 
de Moçambique

em comunicado de imprensa, é 

consequência  da  forte evolução do 

Banco Único nestes seus três anos 

de actividade aliada à qualidade. A 

solidez e inovação dos seus servi-

ços no mercado moçambicano são 

as principais razões pelas quais a 

instituição tem recebido vários ga-

lardões internacionais e é a escolha 

de um número cada vez maior de 

clientes um pouco por todo o país.

João Figueiredo, CEO do Banco 

Único, considera: “estas distinções 

atribuídas ao Banco Único por 

publicações e portais financeiros 

internacionais são resultado do tra-

balho que toda a equipa do Banco 

desempenha no seu dia-a-dia. A 

enorme dedicação e entrega que 

todos os colaboradores empregam 

no desempenho das suas activi-

dades garantem a satisfação dos 

clientes e atraem outros que procu-

ram serviços bancários de qualida-

de internacional em Moçambique.”

Edson Bernardo

A 
mCel lançou na semana 
passada um novo tele-
móvel da marca Huawei 
Ascend P7. O aparelho 

chegou a Moçambique através 
da parceria entre a mCel e a 
empresa chinesa. O novo smar-
tphone é munido de tecnologia 
Android e com características 
inovadoras, em especial pela 
qualidade de imagem das câma-
ras frontais e traseiras.

O aparelho é munido de uma 

câmara de 13 megapixéis o que 

para os fabricantes constitui uma 

das melhores marcas da actuali-

dade. A câmara frontal foi para 

a empresa uma das maiores ba-

talhas, pois esta permite com os 

seus oito megapixéis “selfies” de 

alta qualidade.

Pequeno e elegante, com uma 

bateria de longa duração, exce-

lente capacidade de captação de 

fotografias através de uma câma-

ra de 13 Megapixéis, são algumas 

das características da nova versão 

mCel lança smart
phone da Huawei P7

de telemóveis da Huawei, que 

possui um design mais arrojado, 

o vidro de sete camadas é pro-

fundo e rico em textura e incri-

velmente fino.

Com cerca de 6,5 mm, é o tele-

móvel com menor espessura em 

toda a indústria de telefonia, foi 

testado 59 vezes e tem uma tec-

nologia de ponta que garante a 

excelência do Ascend P7, sinó-

nimo de inovação e de vantagem 

competitiva na indústria de equi-

pamento de telefonia móvel. 

A sua bateria de 2500 mAh per-

mite usufruir do telemóvel por 

dois dias, com apenas 10% de 

carga na bateria. Com o modo 

de conservar bateria, o usuário 

poderá usufruir do telemóvel 

durante todo o dia, mais de seis 

horas na internet e mais de oito 

horas de visualização de vídeos. 

Com o custo de vinte e seis mil 

meticais, o telemóvel está dispo-

nível na mCel quer por meio de 

uma compra directa e bem como 

na subscrição de contratos.
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Huawei Ascend P7 disponível no mercado moçambicano

LAM investe nas novas plataformas para viabilizar a venda de bilhetes

Produtos da CDM na diáspora
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Numa altura em que têm 
sido descobertas enormes 
quantidades de hidrocar-
bonetos e recursos minerais 

em Moçambique, o Standard Bank 
pretende usar a sua experiência no 
continente africano, para satisfazer 
as necessidades das empresas que 
operam no sector e ajudá-las a ul-
trapassar os desafios destas áreas, 
sendo um deles a logística.
 

Nessa vertente, o Standard Bank 

considera que as empresas devem 

ter uma política de logística inte-

grada, que permita a materialização 

das oportunidades de crescimento e 

criação de valor, gerindo as opera-

ções e adaptando-as como forma de 

fazer face à crescente complexidade 

e volatilidade dos mercados. 

É nessa ordem de ideias que esta 

instituição financeira, um actor cru-

cial em qualquer operação logística, 

introduziu no mercado moçambi-

cano produtos e serviços direccio-

nados à área logística e ao comércio 

internacional. 

“O banco está atento aos desen-

Standard Bank reforça soluções 
de logística integrada

volvimentos do sector e está a par 

dos seus desafios, necessidades e 

limitações. A nossa experiência nos 

países do continente africano e no 

resto do mundo poderá ser usa-

da em Moçambique. Temos uma 

equipa de especialistas que poderá 

apresentar soluções integradas, em 

função das necessidades do cliente”, 

referiu Miguel Vasconcelos, direc-

tor da Banca de Negócios do Stan-

dard Bank.

“O Standard Bank oferece garan-

tias bancárias, cartas de remessa e 

outros instrumentos de comércio 

internacional. O banco pode ser 

facilitador, assim como financiador 

das operações de comércio interna-

cional”, explicou Miguel Vasconce-

los, que falava à margem da con-

ferência sobre Logística Integrada 

que decorreu sexta-feira passada, 

em Maputo.

Organizada pela revista Exame, 

em parceria com a Associação 

Moçambicana dos Economistas - 

AMECON, sob o lema “Logística 

Integrada: Estratégias de Eficiência 

Operacional”, o evento tinha como 

objectivo identificar as necessidades 

e expectativas dos diferentes inter-

venientes (exportadores, produtores 

e distribuidores, operadores, entre 

outros) em termos de logística.

De acordo com Joaquim Dai, direc-

tor da revista Exame, a escolha do 

tema deve-se ao facto de a logísti-

ca integrada ser transversal a toda 

a economia do País. “O nosso País 

tem fortes perspectivas de cresci-

mento. Podemos transformar Mo-

çambique num país rico, mas isso 

só será possível se tivermos a capa-

cidade de colocar os nossos produ-

tos no mercado. É uma questão de 

concorrência. Se nós não vender-

mos, alguém irá fazê-lo. Os nossos 

concorrentes têm vendido e nós 

não, porque não temos capacidade 

logística”, afirmou Joaquim Dai. 

“Queremos que Moçambique se 

torne em uma plataforma logística 

multimodal, onde os meios logísti-

cos (ferroportuários, rodoviários e 

aeroportuários) consigam trabalhar 

de forma sincronizada e minimi-

zem os custos de transporte”, fina-

lizou. 

O 
Presidente da Repúbli-
ca, Armando Guebu-
za, inaugurou oficial-
mente, na quinta-feira 

da semana passada, a monta-
dora moçambicana de veículos 
denominada Matchedje Motor. 
O estadista moçambicano con-
sidera que a fábrica é um sinal 
de boa exploração de tecnolo-
gias de ponta no país, para além 
de criar postos de trabalho e 
demonstração de competência 
profissional.

A Matchedje motor constitui a 

primeira marca automóvel em 

Moçambique registada e pro-

duzida no país. O empreendi-

mento surge por conta de lon-

gos anos de cooperação entre 

Moçambique e China. 

O Presidente considera que 

a China, país de proveniên-

cia dos capitais para edificação 

do empreendimento, tem sido 

parceiro por anos, desde o pe-

ríodo da luta de independência 

e, mesmo passados mais de 40 

anos, a cooperação prevalece e 

este espírito é de louvar. “Com 

a República Popular da China, 

estamos hoje na inauguração 

da fábrica, resultado da políti-

ca nacional de industrialização 

que prevê a criação do modelo 

de desenvolvimento industrial 

Presidente inaugura 
montadora de 
carros na Machava

que integram as zonas francas 

que esta empresa se beneficia e 

com vista a competir no mer-

cado nacional e internacional”.

Por seu turno, o Director de 

Marketing e Vendas da mon-

tadora, Carlos Nizia, não es-

condeu a sua preocupação 

com possíveis dificuldades de 

inserção no Mercado, em fun-

ção do fraco poder de compra 

dos moçambicanos. Por isso, 

a Matchedje está a criar par-

cerias com bancos que ope-

ram em Moçambique para 

estabelecer opções de leasing. 

“Vamos ter acordos com os 

maiores bancos do país para 

acompanhar este processo, seja 

para pequenas empresas e/ou 

consumidores que queiram 

adquirir o seu primeiro carro. 

Os bancos vão ter papel muito 

grande”, disse ele.

De referir que a montadora es-

pera produzir entre 150 a 200 

unidades por mês. Para isso, 

conta com 80 trabalhadores, 

prevendo atingir 400 homens 

a breve trecho. A empresa 

contará com nove estacões di-

ferentes de trabalho. As peças 

chegarão com chassis, cabine, 

motor e bagageira em secções 

separadas. Quanto aos mode-

los, a empresa vai produzir en-

tre autocarros e carrinha pick 

up. 

Por Rafael Ricardo

Matchedje motor, primeira marca de automóvel moçambicana

O 
episódio de Coke Studio 
deste Sábado foi repleto de 
emoção e boa música, com 
duetos que levaram a pla-

teia ao rubro. Entre os artistas que 
brilharam em palco, destacou-se a 
Moçambicana Neyma.

No último episódio, para além dos 

duetos, o público delirou com a 

actuação do Unknown DJ, e teve 

a oportunidade de participar dos 

concursos organizados pela Coca-

-Cola.

“Man of the year” foi a música in-

terpretada por Neyma que, ao lado 

do cantor Phyno, arrancou anima-

dos aplausos da plateia. Esta disse 

que o programa veio fazer a dife-

rença no cenário musical africano. 

“O Coke Studio está a preencher 

um vazio, e a aproximar artistas 

africanos de diferentes culturas 

e estilos, levando-os a fazer uma 

fusão e a colaborarem e, acima de 

Coke Studio Africa

Neyma brilha em dueto com Phyno

tudo, a partilharem uma experiên-

cia fantástica”.

Quem também arrancou muitos 

aplausos do público, por conta de 

uma actuação cheia de sensuali-

dade, foi a dupla Victoria Kimani 

e Flavour, que interpretaram o su-

cesso da cantora, “I don´t love you”. 

“Subira” foi o tema interpretado por 

Shaa e Jackie Chandiru, que mos-

traram ter muita química em palco.

Comentando em relação ao pro-

grama Neyma recomendou que se 

faca mais publicidade em relação ao 

mesmo e que aposte na melhoria da 

qualidade “Se for bem publicitado e 

mantiver a boa qualidade de produ-

ção, vai ser um grande sucesso”. 
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