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De novo as obras no prolongamento da Julius Nyerere
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 “Prolongamento da Julius Nyerere”: Um caso para a PGR

Por Raul Senda e Argunaldo Nhampossa (texto) e Ilec Vilanculos (fotos)

O 
Laboratório de Enge-
nharia de Moçambique 
(LEM) reprovou a quali-
dade da pedra britada usa-

da pela empreiteira Gabriel Couto 
nas obras de reabilitação da Avenida 
Julius Nyerere, em Maputo, por não 
responder aos termos do caderno de 
encargo.
Nas suas análises, O LEM concluiu 
que a pedreira onde é retirada a brita 
contém grandes quantidades de argi-
la e outras substâncias nocivas, pelo 
que não autoriza o seu uso. 

Porém, mesmo com o chumbo, a Ga-

briel Couto continua a usar o referido 

produto, alegando que foi autorizada 

pelo fiscal da obra, a AFA PLAN, 

perante o silêncio do Município de 

Maputo.

A AFA PLAN foi a empresa que fis-

calizou a mesma obra no escândalo 

da Britalar que custou ao município 

de Maputo cerca de 10 milhões de 

Euros.

Os fiscais da AFA PLAN nas obras 

da “Julius Nyerere” têm contratos de 

trabalho firmados com a Construtora 

Gabriel Couto, entidade fiscaliza-

da. Isto é, a construtora é que paga 

salários dos trabalhadores da AFA 

PLAN responsáveis pela fiscalização.    

Neste processo, questiona-se ainda os 

métodos usados pelo Município, na 

qualidade de dono do projecto, para 

a indicação da Gabriel Couto para 

a execução da empreitada, por esta 

se ter posicionado em terceiro lugar 

com uma proposta financeira muito 

mais elevada que da empresa MCA 

que ficou em primeiro lugar no con-

curso.

Quer a construtora Gabriel Couto, 

quer o fiscal da obra AFA PLAN as-

sim como o LEM recusaram comen-

tar o assunto, e o Município diz que 

tudo está a ser feito no sentido de se 

garantir uma obra de qualidade.

No que concerne à indicação do ter-

ceiro classificado para a execução da 

obra, o Município diz que só o júri 

sabe quais é que foram os critérios de 

selecção.   
Numa altura em que o dossier Bri-

talar e o Município de Maputo, em 

torno das obras de reabilitação da 

Avenida Julius Nyerere, na zona no-

bre da cidade de Maputo, continua 

pendente, já que está sob investiga-

ção no Gabinete Central de Com-

bate à Corrupção, uma instituição 

subordinada à Procuradoria Geral 

da República (PGR), por haver indí-

cios bastante da prática de actos de 

corrupção, mais um escândalo com 

sinais de alta corrupção vaticina-se 

nos próximos dias.

Dados em poder do SAVANA indi-

cam que, depois da Britalar e o Mu-

nicípio de Maputo terem esbanjado 

cerca de 10 milhões de Euros sem 

resultados concretos e muito menos 

responsabilização material, mais uma 

novela similar está a ser preparada.

Depois da fraude da Britalar, o Mu-

nicípio de Maputo lançou um novo 

Depois do desastre da Britalar agora é a vez da construtora Gabriel Couto

concurso, em meados do segundo 

trimestre do presente ano, com vista  

à selecção do novo empreiteiro para 

a reabilitação da “Julius Nyerere”, no 

troço que compreende a Praça do 

Destacamento Feminino até à Praça 

dos Combatentes, vulgo Xiquelene.

Para tal, vários empreiteiros de reno-

me, incluindo a Gabriel Couto, “em-

presa vencedora”, concorreram. 

Tendo em conta as condições geofísi-

cas e a vulnerabilidade do terreno por 

onde passa o traçado da estrada, face 

às enxurradas, a obra em alusão exige 

uma engenharia especial. 

Após a abertura das propostas apre-

sentadas pelos concorrentes, a em-

preiteira MCA ficou em primeiro 

lugar.

Verifica-se, porém, que em vez da 

empresa vencedora do concurso ser 

chamada para executar a obra, o Mu-

nicípio de Maputo optou pelo ter-

ceiro posicionado, a Gabriel Couto, 

que apresentou uma proposta de 6,5 

milhões de dólares, contra os 5,5 mi-

lhões de dólares do primeiro classi-

ficado, designadamente a empreiteira 

MCA, que já realizou diversas obras, 

que incluem a reabilitação da protec-

ção costeira no valor de 20 milhões 

de dólares, a reabilitação da rua da 

Beira, asfaltagem de várias ruas da 

cidade de Maputo, entre outras em-

preitadas importantes pertencentes à 

Administração Nacional de Estradas 

(ANE). 

Estranhamente, já com obra adju-

dicada, a empreiteira Gabriel Couto 

veio incrementar o valor da obra para 

6,8 milhões de dólares, alegando ra-

zões conjunturais derivadas da crise 

do metical face às moedas de referên-

cia, mormente o Euro, o Dólar norte-

-americano e o Rand sul-africano.    

 

Sem indicar as razões que fizeram 

com que a edilidade optasse pelo ter-

ceiro classificado, as obras da reabili-

tação da “Julius Nyerere” arrancaram 

no início do segundo semestre do 

presente ano. 

Como é regra neste tipo de emprei-

tadas, os trabalhos iniciaram com a 

preparação e compactação dos solos 

no traçado da via. O SAVANA sabe 

que, apesar das normas de construção 

civil obrigarem que toda a obra pú-

blica deve arrancar com a presença do 

fiscal no terreno, no caso concreto da 

“Julius Nyerere” as obras começaram 

sem fiscalização.

Esta grave irregularidade é do conhe-

cimento do dono da obra, o Muni-

cípio de Maputo, porém, nenhuma 

medida sancionatória foi tomada.

De acordo com as nossas fontes, para 

dar prosseguimento ao seu projecto, 

a Gabriel Couto foi ao mercado à 

procura de uma pedreira que pudes-

se fornecer pedra britada e um outro 

produto denominado tecnicamente 

por tout-venant (um produto com-

posto por pedra britada e outros ma-

teriais) de melhor qualidade e capaz 

de responder aos termos do caderno 

de encargos.

Para tal, contactou várias empresas 

ligadas a esta actividade, mas o grosso 

do produto foi reprovado pelas análi-

ses laboratoriais.

Importa referir que as normas obri-

gam que em projectos desta enver-

gadura, qualquer material ou fase da 

obra carece de aprovação do fiscal e 

do dono da obra depois dos devidos 

testes feitos pelo empreiteiro, fiscal e 

uma entidade independente que nes-

te caso é o Laboratório de Engenha-

ria de Moçambique (LEM).

Das análises laboratoriais do LEM, 

Fiscal e do próprio empreiteiro che-

gou-se à conclusão de que o tout-ve-

nant fornecido pela pedreira da Sul-

brita, uma firma ligada à Construtora 

CMC África Austral, é a que oferecia 

melhor qualidade e que respondia às 

exigências do caderno de encargos. 

Porém, devido ao custo que era alto, 

foi preterida a favor de uma outra 

cuja qualidade foi rejeitada nos testes.

Trata-se de tout-venant de uma pe-

dreira localizada no distrito da Mo-

amba, na província de Maputo, que 

foi recusado pelo facto do referido 

produto conter altos índices de argila, 

material orgânico e outras substân-

cias nocivas.

Ademais, a pedreira em causa não 

possui equipamento próprio e exi-

gido para as misturas de pedra e pó 

de pedra a fim de se produzir o tout-

-venant. As misturas são feitas de 

forma arcaica sem nada que prova a 

eficiência bem como a qualidade do 

produto.

O empreiteiro foi advertido pelo 

LEM, mas ignorou esta advertência. 

O facto obrigou o Laboratório de 

Engenharia de Moçambique a dirigir 

um ofício à Gabriel Couto protestan-

do o facto, mas este insiste no uso do 

mesmo produto. 

O ofício do LEM dirigido à emprei-

teira Gabriel Couto, com o conheci-

mento do fiscal da obra AFA PLAN 

e do Município de Maputo na qua-

lidade do dono da obra, está datado 

de 23 de Setembro de 2015, e diz 

que o LEM não autoriza a utilização 

dos materiais extraídos na pedreira 

de Moamba pelo facto dos exames 

laboratoriais efectuados por aquela 

instituição terem concluído que os 

mesmos não possuem qualidade que 

responde aos termos do caderno de 

encargos, para além de conter defei-

tos que podem pôr em causa a quali-

dade da obra.

O documento foi co-assinado por 

Carlos Cumbane, coordenador do 

Departamento de Vias e Obras do 

LEM e Castigo Nhumaio, na quali-

dade de técnico especialista.

Em ofício datado de 28 de Setem-

bro de 2015, a construtora Gabriel 

Couto veio responder ao LEM refe-

rindo: “Vimos pela presente informar 

o LEM com a categoria de controlo 

de qualidade ao serviço da Empre-

sa Construções Gabriel A. S Couto 

– Moçambique na reabilitação da 

Avenida Julius Nyerere que tivemos 

autorização do uso da material da 

Pedreira da JRC Construções pelo 

Fiscal da obra – AFA PLAN”.    

Refira-se que a AFA PLAN é a mes-

ma empresa que fiscalizou a Britalar 

na primeira tentativa de reabilitar a 

referida estrada, o que se pode de-

preender que o fiscal teve responsa-

bilidade na qualidade dos materiais 

aplicados na obra “Julius Nyerere”, 

mas que, estranhamente, o município 

aceitou a sua nova admissão como 

fiscal. 

Gabriel Couto
Na qualidade de fiscal da obra, a AFA 

PLAN tem a missão de acompanhar 

e verificar o cumprimento fiel 

do projecto, decidindo, em 

nome do órgão público para o 

qual trabalha, sobre alterações 

Laboratório de Engenharia reprovou a pedra brita usada para reabilitação do troço 

“Estamos atentos à qualidade das obras”, Victor Fonseca, vereador de infra-
estruturas. 
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de especificações, de métodos, de 

quantidade e também observando o 
seguimento do cronograma e do or-
çamento estimado da obra. 
O trabalho do fiscal deve ser impar-
cial. Contudo, no caso concreto da 
“Julius Nyerere”, o SAVANA sabe 
que quem paga os salários dos traba-
lhadores da AFA PLAN por fiscali-
zarem a obra é a construtora Gabriel 
Couto, entidade fiscalizada.
O SAVANA tem em seu poder có-
pias de contratos de trabalho de cola-
boradores da AFA PLAN assinados 
com a Gabriel Couto na qualidade de 
contratante. Pelo que promete trazer 
mais factos sobre esta matéria nas 
próximas edições.
Contam as fontes que na obra da 
“Julius Nyerere” o empreiteiro é que 
controla o fiscal e os resultados são 
bem visíveis. Das 11 camadas dos 
solos que foram colocadas no alicerce 
da estrada, cinco foram reprovadas 
nos exames laboratoriais e nada foi 
feito com vista à retificação dos erros. 
São estas e outras situações que já 
foram notificadas ao Município de 
Maputo na qualidade do dono da 

obra, mas que nada faz para evitar o 

erro do passado.

Silêncio dos visados 
Observando o princípio do contra-

ditório, o SAVANA contactou, no 

passado dia 30 de Outubro, Marco 

Correia, director da Obra da “Julius 

Nyerere” e representante da Gabriel 

Couto naquele projecto. 

Correia disse que não tinha autoriza-

ção para falar em nome da obra, mas 

que contactaria a direcção máxima da 

construtora em Portugal.

Disse que depois contactar-nos-ia 

o que não aconteceu. No dia 02 de 

Novembro, o SAVANA voltou a con-

tactar o director da obra, mas este re-

cusou responder as nossas perguntas 
e aconselhou-nos a falar com o fiscal 
da obra.
Nessa linha, o SAVANA contactou, 
no mesmo dia 02 de Novembro, Car-
los Gonçalves, um dos responsáveis 
da AFA PLAN que também se recu-
sou a responder as nossas perguntas 
referindo apenas: “escrevam o que 
quiserem que nada vai acontecer por-
que o Município confia em nós”. 
Nesta segunda-feira, 09 de Novem-
bro, o SAVANA contactou Carlos 
Cumbane, coordenador de Departa-
mento de Vias de Comunicação no 
LEM.
Cumbane disse primeiramente que 
não havia nenhum problema com as 
análises feitas ao material que a Ga-
briel Couto usa nas obras da “Julius 
Nyerere”. Porém, quando o confron-
támos com documentos em nossa 
posse e por si assinados, reprovando 
o material, Cumbane referiu que não 
tinha autorização para falar sobre o 
assunto e que devíamos contactar o 
director do LEM de nome Henrique 
Filimone.
Contactámos a secretária do direc-

tor do LEM e esta aconselhou-nos a 

deixar os nossos contactos porque o 

director estava ausente.

Não obstante a nossa insistência, to-

das as tentativas de falar com o di-

rector do LEM foram infrutíferas 

por este, segundo a secretária, andar 

“muito ocupado”.  

Victor Fonseca, vereador da área de 

infra-estruturas no Município de 

Maputo, disse ao SAVANA que a 

edilidade está atenta à qualidade das 

obras da “Julius Nyerere” e tudo está 

sendo feito no sentido de evitar a de-

cepção da Britalar.

Fonseca frisou que o LEM é parceiro 

do Município e sempre que são de-

tectadas anomalias este alerta-os e 

são imediatamente corrigidas.

“Todos os passos da reabilitação da 

Julius Nyerere são devidamente tes-

tados pelas partes e por uma entidade 

independente. Logo que for detecta-

da uma falha, o processo não avança 

até ser corrigido. Isso aconteceu ou 

acontece nas obras da  Julius Nyere-

re”, disse.

Evitando responder de forma direc-

ta a reprovação da pedreira de Mo-

amba pelo LEM e a persistência do 

empreiteiro no uso da referida pedra, 

Fonseca disse que tudo está contro-

lado.

Quanto à indicação da Gabriel Cou-

to para a execução da obra, apesar 

do seu posicionamento em terceiro 

lugar com uma proposta financeira 

mais cara que a do vencedor, Fonseca 

referiu que se a Gabriel Couto está 

a executar a obra é porque ficou em 

primeiro lugar.

Conta Fonseca que para a selecção 

do empreiteiro para uma determina-

da obra há um júri independente que 

obedece um conjunto de critérios, que 

na sua óptica foram respondidos pela 

construtura Gabriel Couto.

Sobre os detalhes do concurso, Fonse-

ca disse que só o júri pode responder. 

Relatório da LEM que reprova a qualidade da pedra viabilizar as obras 
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Numa altura em que passa 
cerca de um mês após o 
líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, ter se reme-

tido ao silêncio absoluto e conse-

quente desaparecimento das hos-

tes públicas, isto depois de sofrer 

duas emboscadas e cerco à sua re-

sidência na cidade da Beira, o Pre-

sidente da República, Filipe Nyusi, 

que se encontra em visita de Esta-

do a Angola, congratulou-se com 

o facto deste país ter conseguido 

uma fórmula de manter formações 

políticas sem armas. Nyusi admitiu 

a possibilidade de explorar o mo-

delo angolano e implementá-lo no 

nosso país. 

Trata-se de uma posição que tam-

bém passa pelo desarmamento co-

ercivo da Renamo tal como avan-

çou semana passada o Ministro do 
Interior, Basílio Monteiro, na ses-
são de perguntas e respostas ao go-
verno na Assembleia da República. 
Coincidentemente, Monteiro inte-
gra a comitiva presidencial que está 
de visita a Angola, e Filipe Nyusi 
também fez estes pronunciamentos 
no parlamento angolano, durante a 
sessão solene que lhe foi dedicada 
por aquele órgão legislativo.
“O povo angolano encontrou a 
forma certa para a coexistência pa-
cífica entre as várias formações po-
líticas. Uma fórmula que consegue 
manter as formações políticas não-
-armadas. Acreditamos que essa 
experiência será explorada pelos 
nossos deputados”, apontou Filipe 
Nyusi.
É que o governo angolano conse-
guiu desarmar o principal partido 
de oposição, a UNITA, integrando 
os seus efectivos militares nas For-
ças Armadas, logo após a morte em 
combate do seu líder Jonas Savim-
bi, em 2002.
No entanto, em Moçambique o 
desarmamento da Renamo tem 
se mostrado difícil desde a assi-
natura dos Acordos Gerais de Paz 
em 1992. Para Joaquim Chissano 
o tempo se responsabilizaria pelo 
desarmamento do maior partido 

da oposição, mas o seu sucessor 

Armando Guebuza entendeu que a 

via militar seria a melhor solução, o 

que acabou gerando um novo con-

flito, que levou as partes a assinar o 

acordo de cessação das hostilidades 

militares. 

No princípio do mandato, Filipe 

Nyusi deu garantias de que tudo 

faria para promover a paz e que não 

permitiria que um moçambicano 

matasse o outro, referindo-se aos 

conflitos armados entre o governo 

e a Renamo. Mas a realidade tem 

se mostrado contrário e os ataques 

armados estão a ganhar terreno nas 

províncias de Tete, Zambézia, So-

fala, Manica e Inhambane. 
Condenamos o discurso do 
PR
A chefe da bancada parlamentar da 

Renamo, Ivone Soares, condena os 

pronunciamentos do Chefe do Es-

tado, que sugerem a pretensão de 

seguir o exemplo angolano.

De acordo com Ivone Soares, isto 

mostra o quão o discurso de Nyusi 

anda longe da prática, porque por 

um lado fala da vontade de dialogar 

e por outro fala de ataques.

“Angola não é um exemplo a se-

guir quando se fala de democracia, 

liberdades fundamentais, respeito 

aos diretos humanos e muito me-

nos desta situação cujo objectivo é 

manter a paz e estabilidade políti-

ca”, disse.

Para a chefe da bancada do maior 

partido da oposição, o diálogo é a 

única via para resolver diferendos 

a todos os níveis, pelo que acon-

selha o Chefe do Estado a apostar 

nela para resolver os diferendos sob 

pena de agravar ainda mais a situa-

ção do país. 

Questionada sobre o facto do Che-

fe do Estado ter dito que não con-

segue manter contacto com o líder 

da Renamo, ela respondeu que este 

ainda não mostrou vontade de dia-

logar, porque quando as negocia-

ções caminhavam para um encon-

tro ao mais alto nível, ele ordenou 

um cerco à residência de Afonso 

Dhlakama na cidade da Beira. 

Deste modo avança que é preci-

so criar garantias claras, para não 

correr o risco de se marcar um en-

contro para atrair o inimigo para o 

seu território e prendê-lo, tal como 

aconteceu com António Muchanga 

à saída do encontro do Conselho de 

Estado ou assassiná-lo para seguir 

o exemplo angolano. 

Revelou que não é intenção da Re-

namo continuar armada, o governo 

deve mostrar clareza no que pre-

tende, pois o desarmamento com-

pulsivo não lavará a lado nenhum. 

Aliás, acusou o governo de falta 

de seriedade por não ter cumpri-

do com o AGP e com o acordo de 

cessação das hostilidades militares. 

Prova disto, refere Soares, é que o 

governo está a incorporar alegados 

homens da Renamo no exército 

sem indicação do líder desta for-

mação política.

Questionada sobre o paradeiro de 

Dhlakama, Ivone Soares disse que  

o momento é muito sensível para se 

dizer onde ele está.

 Sedução pela “solução Savimbi”?
Por Argunaldo Nhampossa

“Estrategicamente o presiden-

te Afonso Dhlakama decidiu não 

aparecer na imprensa. Ele está bem 

de saúde e a reposicionar-se politi-

camente face aos últimos aconteci-

mentos”, disse.

Precisamos de nos reconci

Para o chefe da bancada parlamen-

tar do Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM), Lutero Si-

mango, o Presidente da República 

deve trabalhar no sentido dos mo-

çambicanos se reconciliarem com a 

história e não criar outros proble-

mas. Recomenda uma introspecção 

para se identificar as causas dos 

conflitos e procurar soluções be-

néficas a todos que irão permitir a 

criação de um exército republicano, 

estado de direito, política de inclu-

são desde o diálogo político até na 

distribuição equitativa da riqueza.

Segundo Simango, o país precisa de 

criar condições para abrir uma nova 

página na sua história e reconhecer 

que algumas decisões levaram a 

actos de brutalidade e sacrifício do 

povo, o que já não é desejável por 

estes dias.

No que toca ao “desaparecimento” 

de Afonso Dhlakama, disse que o 

seu silêncio é preocupante uma vez 

que é um actor político incontor-

nável e isto leva a muitas especu-

lações. 

Simango diz que o que faltou é a di-

vulgação das garantias e dos enten-

dimentos alcançados para a saída 

de Dhlakama da parte incerta, isto 

alia-se também ao facto de até ao 

momento os mediadores, na qua-

lidade de mandatários, ainda não 

terem explicado aos moçambicanos 

as justificações do governo sobre o 

sucedido na cidade da Beira. 

Renamo 
O Porta-voz da Frelimo, Damião 

José, diz que o discurso do Presi-

dente da República, Filipe Nyusi, 

no parlamento angolano não fez 

menção ao assassinato de Afonso 

Dhlakama, mas sim em seguir o 

modelo de não ter partidos mili-

tarizados, porque as armas devem 

estar em mãos legítimas que é o 

Estado.

Segundo Damião José, o governo 

angolano desmilitarizou o maior 

partido da oposição com sucesso 

e todas as tropas da UNITA estão 

integradas nas forças armadas da-

quele país, o que significa que há 

um exemplo por seguir, uma vez 

que eles perceberam de imediato 

que a posse das armas não era um 

caminho para o desenvolvimento.

Assim, havendo em Moçambique 

um partido que não sabe existir sem 

armas é preciso levar boas práticas e 

implementá-las na nossa realidade.

Refuta as acusações segundo as 

quais as tropas governamentais 

terão atacado a comitiva do líder 

da Renamo e aponta que se tratou 

de uma encenação da Perdiz para 

continuar armada. Disse ainda que 

o não aparecimento do líder deste 

partido em público deve ser encara-

do como um acto normal, por não 

perigar a tranquilidade e ordem 

pública.

Aponta Damião José que Dhlaka-

ma é um actor político que tem a 

sua ideologia e deve se respeitar a 

sua vontade e direito de estar ca-

lado, bastando para tal respeitar a 

Constituição da República. 

Os oito polícias sul-
-africanos acusados 
por homicídio, em 
2013, do taxista mo-

çambicano Mido Macie, fo-

ram condenados a 15 anos de 

prisão, cada, esta quarta-feira, 

pelo Supremo Tribunal de Pre-

tória, que considerou hedion-

das as circunstâncias da morte.

“Cada um de vós é condenado 

a 15 anos de prisão”, declarou 

o juiz Bert Bam, qualificando 

como “bárbaro e totalmente 

inaceitável” a conduta dos oito 

agentes da polícia sul-africana.

Na sentença, Bam afirmou que 

os oitos ex-agentes, expulsos 

da corporação na sequência da 

morte de Macie, escaparam à 

prisão perpétua, porque a sua folha 

de serviço na polícia foi exemplar 

antes da morte de Mido Macie.

Macie, na altura com 27 anos, 

morreu após ter sido amarrado por 

agentes da polícia sul-africana na 

parte traseira de um carro da cor-

poração e arrastado cerca de 400 

metros numa estrada alcatroada.

Um vídeo amador e que chocou o 

mundo mostra o taxista a ser detido 

após uma discussão sobre estacio-

namento numa praça de táxis em 

Daveyton, na província de Gau-

teng.

Os agentes algemaram-no atrás 

do carro que, depois se colocou em 

movimento, arrastando o jovem.

“As imagens falam por si só. Amar-

rar um indivíduo à força (na parte 

traseira de um veículo) é totalmen-

te inútil, ilegal e absolutamen-

te injustificável”, sublinhou 

Bert Bam.

Contudo, prosseguiu o ma-

gistrado do Supremo Tribu-

nal de Pretória, “o que torna 

a atitude (dos polícias) ainda 

mais repreensível é o ataque 

desprezível que cometeram 

em conjunto contra um ho-

mem indefeso e já gravemente 

ferido”.

A polícia sul-africana tem 

sido acusada pela opinião 

pública do país de perpetrar 

abusos nos últimos anos, im-

putados à falta de profissiona-

lismo, supostamente devido à 

corrupção e falta de experiên-

cia dos agentes.

Polícias condenados a 15 anos
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A 
degradação da situação 
política e militar em Mo-
çambique, bem como a 
perigosa estagnação do di-

álogo entre o Governo e a Renamo 
levaram no passado fim-de-semana 
a Igreja Católica no país a fazer tocar 
os sinos pela paz.

A Conferência Episcopal de Mo-
çambique (CEM) encontrou-se com 
o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e, no 
final do encontro, fez apelos veemen-
tes para o relançamento imediato do 
processo negocial e o abandono da 
via militar como solução para a actual 
crise.
“Apelamos ao Governo e à Renamo 
para o abandono absoluto das armas, 
a retomada imediata do diálogo efi-
caz entre as partes em conflito, envol-
vendo outras forças vivas da socieda-
de”, declarou o arcebispo de Maputo, 
Francisco Chimoio, no final da reu-
nião com Nysui.
Chimoio afirmou que o clérigo cató-
lico fez chegar a exortação para uma 
solução negocial entre o executivo e 
o principal partido da oposição, em 
resposta ao suplício que tem sido 
manifestado por vários quadrantes da 
sociedade moçambicana no sentido 
da preservação da paz.
O arcebispo de Maputo enfatizou 
que os clamores são traduzidos pelos 
“muitos gritos das famílias enlutadas 
que choram a morte dos seus filhos 
caídos em combate, dos deslocados 
internos que são obrigados a abando-
nar suas casas e outros bens para se 
refugiarem no mato, dos deslocados 
externos que deixam o próprio país 
perante o risco de perderem a vida”.
Os agricultores que não podem tra-
balhar a terra e os investidores “que 
vêem o fracasso dos seus negócios 
pela insegurança progressiva”, além 
dos empresários do ramo do turis-
mo, cujos empreendimentos estão 
a falir, aumentando o desemprego, 
e a “população em geral, que sente 
os preços a aumentar e o metical a 
desvalorizar-se” também são um for-
te motivo de alarme para a sociedade 
moçambicana, acrescentou Francisco 
Chimoio.
Na ocasião, Chimoio manifestou 
tristeza com o que considera “a in-
coerência entre o que se diz e o que 
se faz”, instando os moçambicanos 
a trabalharem na “construção da paz 
através de gestos de reconciliação e 
da convivência civil e democrática e 
respeito pelas diferenças e respon-
sabilidade pelo desenvolvimento do 
país”.
Na semana passada, o ministro do 
Interior, Basílio Monteiro, declarou 
que as Forças de Defesa e Segurança 
moçambicanas vão prosseguir com a 
recolha de armas em mãos alheias, 
incluindo da Renamo.
A 09 de Outubro, o Governo consi-
derou um início simbólico do proces-
so de recolha de armas, o desarma-
mento e detenção de membros da 
guarda do líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, na sua residência na Bei-
ra.
O cerco só terminou quando Dhlaka-
ma entregou 16 armas da sua guarda 
pessoal ao grupo de mediadores do 
diálogo entre a Renamo e o Governo, 
que, por sua vez, o deixou a cargo da 
polícia.

A operação policial ocorreu um dia 
depois de o líder da oposição ter re-
aparecido na serra da Gorongosa, ao 
fim de duas semanas em parte incer-
ta.
Antes dos acontecimentos na Beira, 
registaram-se três incidentes em três 
semanas com a Renamo, dois dos 
quais envolvendo a comitiva do pre-
sidente do partido.
A 12 de Setembro, a caravana de 
Dhlakama foi emboscada perto do 
Chimoio, província de Manica, num 
episódio testemunhado por jornalis-
tas e que permanece por esclarecer.
A 25 do mesmo mês, em Gondola, 
também na província de Manica, a 
guarda da Renamo e Forças de Defe-
sa e Segurança protagonizaram uma 
troca de tiros, que levou à partida do 
líder da oposição para lugar desco-
nhecido.
Uma semana mais tarde, Forças de 
Defesa e Segurança e da Renamo 
confrontaram-se novamente em 
Chicaca (Gondola), com as duas 
partes a responsabilizarem-se mutua-
mente pelo começo do tiroteio.

Não encontro Dhlakama – 
Filipe Nyusi 
Em resposta aos apelos dos líderes 
católicos moçambicanos, Filipe Nyu-
si fez uma declaração, no mínimo, 
curiosa, ao afirmar que “não está a ser 
possível” encontrar Afonso Dhlaka-
ma para um diálogo sobre a paz no 
país. 
“Estou a fazer o esforço de conver-
sar com ele (Afonso Dhlakama), mas 
não está a ser possível”, declarou o 
chefe de Estado, durante um encon-
tro com bispos da Conferência Epis-
copal moçambicana. 
Na ocasião, o chefe de Estado mo-
çambicano descartou a possibilidade 
de as eventuais negociações com a 
Renamo contarem com a participa-
ção de mediadores internacionais, 
frisando que a actual situação política 
constitui assunto interno.
“Acho que este é um assunto que 
pode ser resolvido dentro de casa. É 
uma conversa de quarto. Não vejo 
motivo para se escolher um país para 
resolver isso. Estou a fazer tudo para 
ter o diálogo”, disse Filie Nyusi.
Numa declaração confusa, Nyusi in-
dicou ainda que a crispação entre o 
Governo e a Renamo “trata-se de 
desentendimento entre duas pessoas 
e apenas uma questão de um sair e 
entrar outro não vai resolver nada”.
“Enquanto existirem pessoas que 
não têm comida, gente que não tem 
saúde, gente que não tem educação, a 
estabilidade vai faltar”, rematou.
 “Admirámos a vossa coexistência 
política, que se resume no confronto 
de ideias e na competição nos actos 
e pleitos eleitorais. Constatámos com 
agrado que Angola acatou o silêncio 
das armas e respeita a vida humana 
e os bens dos cidadãos”, disse ainda 
Filipe Nyusi, perante os deputados 
angolanos.
No entendimento de Nyusi, o povo 
angolano encontrou a forma certa 
para a coexistência pacífica entre as 
várias formações políticas. Uma fór-
mula que consegue manter as for-
mações politicas não-armadas. Acre-
ditamos que essa experiência será 
explorada pelos nossos deputados.

Bispos católicos tocam o sino pela paz

Que abandonem as armas 

Por Ricardo Mudaukane

– Francisco Chimoio

Bispos católicos retomam o discurso acutilante  
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A UEM torna público que irão decorrer em todas as províncias do país, de 11 a 15 de Janeiro de 2016, numa única época com uma 
chamada, os exames de admissão à UEM.

1. CANDIDATURAS

O candidato deve realizar a pré-candidatura online seguindo instruções patentes no site www.admissao.uem.mz. A validação da 
candidatura deve ser feita pelo candidato, nos postos de candidatura e nas datas e locais indicados no Edital, mediante apresen-
tação dos seguintes documentos:

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

-
gados no acto do pré-registo.

Data e horário da validação de inscrições

2. EXAMES

Datas e horário de exames

Local de prestação das provas de exames
-

datos por sala de exame, a publicar pelo Departamento de Admissão à Universidade.
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A 
Associação Moçam-
bicana dos Médicos 
Dentários está em mo-
vimentação, isto a pro-

pósito da realização, nesta sexta-

-feira, 13 de Novembro, das suas 

segundas eleições dos órgãos so-

ciais da agremiação. Para o efeito, 

concorrem ao pleito duas listas, 

encabeçadas uma por Geróni-

mo Matias Brilão e a outra por 

Suemma Issá.

Reconhecendo que esta área pro-

fissional é relativamente nova em 

Moçambique, e como tal geral-

mente pouco conhecida, o can-

didato pela Lista A, Gerónimo 

Brilão, em conversa com o SA-

VANA, promete quebrar o status 

quo e lançar, durante o seu man-

dato, uma campanha de divulga-

ção da importância da medicina 

dentária junto da população, e 

mesmo ao nível da classe médica. 

Nesta entrevista com o SAVA-

NA, considera ser igualmente 

seu desafio a unificação desta 

classe profissional, como forma 

de garantir maior solidez e per-

mitir um melhor acesso do povo 

à saúde oral.  

Acompanhe, de seguida, excertos 

da entrevista:

SAVANA: qual é o estágio actual 

da Medicina Dentária em Mo-

çambique?

Brilão: Está ainda numa fase em 

que ela não é muito conhecida 

pela maioria dos cidadãos. De 

grosso modo, as pessoas ainda 

só procuram os serviços de saú-

de oral numa situação de doença, 

mas não para a prevenção. Isso 

não é correcto. A medicina den-

tária é muito onerosa, pelo que é 

mais fácil prevenir que tratar as 

consequências da falta de preven-

ção. Isso deve-se em grande parte 

à falta de informação sobre a im-

portância da medicina dentária. 

Este problema não é só ao nível 

do cidadão comum; verifica-se 

também ao nível dos profissionais 

da saúde, o que significa que te-

mos muito trabalho pela frente.

Tendo em conta que a saúde oral 

é cara, que mecanismos é que de-

vem ser postos em prática para 

que este ramo da medicina seja 

acessível aos cidadãos?

Como associação, propomo-nos 

a colaborar com as entidades que 

tomam decisões na área da saú-

de. Mas antes disso queremos 

consciencializar o público sobre 

a importância da prevenção de 

doenças que ponham em causa 

a saúde oral do indivíduo. Uma 

das grandes ferramentas para os 

cuidados de saúde é o conheci-

mento. Vamos criar plataformas 

de comunicação para veicular a 

informação sobre a saúde oral. 

Vamos também enfatizar a pre-

venção, porque é mais barata que 

o tratamento. Por exemplo, fala-

-se muito da desnutrição crónica 

no país e, a priori, dá-se a impres-

são de que há indisponibilidade 

de alimentos ou talvez a sua má 

preparação. Entretanto, ainda não 

se associou a esta situação a pre-

sença de doenças orais que não 

permitem que as pessoas se ali-

mentem devidamente. 

Geralmente, nas cirurgias maxi-

lofaciais, temos recebido pessoas 

com obsessos crónicos, resultan-

tes de uma cárie dentária. Ou 

seja, com aquelas dores as pesso-

as não conseguem se alimentar e 

elas caminham para uma anemia. 

Por isso, sempre que abordamos a 

desnutrição crónica, a saúde oral 

é um dos pontos a ter em conta. 

Em outras situações temos divór-

cios porque um dos parceiros não 

se sente à vontade com o outro 

devido ao mau hálito. Pelo mun-

do discute-se esta questão de for-

ma séria, mas em Moçambique 

ainda não se verificou.

Concretamente, como é que pen-

sam passar esta mensagem ao ci-

dadão, numa sociedade que até o 

próprio profissional de saúde des-

conhece esta área e com poucos 

recursos humanos?

O nosso primeiro ponto é con-

seguirmos uma união na classe. 

Actualmente contamos com 200 

médicos dentários associados, 

mas ainda temos vários médicos 

que ainda não se filiaram. Então, 

queremos a participação de todos 

os médicos dentistas do país nes-

te processo. Mas, também iremos 

difundir as nossas mensagens 

através de redes sociais ou meios 

de comunicação social. Queremos 

também criar um centro de dados 

sobre a situação da saúde oral ao 

nível nacional. Neste momento, a 

maior parte da informação relati-

va à saúde oral é proveniente do 

estrangeiro. Queremos que a in-

formação seja produzida também 

ao nível nacional.

Sendo que a maior parte dos ci-

dadãos moçambicanos que preci-

sam de informação sobre a neces-

sidade da saúde oral encontra-se 

em zonas onde os meios de co-

municação social atingem muito 

raramente, como é que acreditam 

que será possível fazer chegar a 

informação a esses locais? 

Não temos meios financeiros 

adequados para suportar uma 

campanha nacional na dimensão 

que pretendemos. Mas temos 

consciência de que devemos co-

meçar por algum sítio. Significa 

desenhar um plano e depois irmos 

atrás de parcerias, incluindo com 

órgãos de comunicação social que 

se abram para esta questão.

Falou da importância da pre-
venção. As cáries dentárias são a 
patologia mais comum na nossa 
sociedade. Que medidas de pre-
venção podem ser tomadas?
O método de prevenção das cá-

ries dentárias é o mesmo: a es-

covagem, ou seja uma limpeza 

constante dos dentes. Todos esco-

vamos os dentes, mas não de for-

ma correcta. A escovagem den-

tária tem o objectivo de retirar 

restos de comida nos dentes. Isto 

é, só escova dentes quem quer re-

mover restos de alguma coisa que 

tenha ingerido. Ou seja, a escova-

gem dentária é correcta quando é 

feita após as refeições.

Porque é que a medicina dentária 

continua ainda pouco conhecida 

em Moçambique, tendo em con-

ta que os primeiros cursos desta 

área foram introduzidos há cerca 

de 15 anos?

O facto é que a área é ainda rela-

tivamente nova no país. Não nos 

podemos esquecer de que os pri-

meiros médicos dentários saíram 

cinco anos após a introdução do 

curso e que anualmente são gra-

duados entre 10 e 15 médicos. A  

associação só existe há três anos. 

Só neste ano é que vamos às se-

gundas eleições.

Acredita da parte de quem de di-
reito, a medicina dentária é valo-
rizada?
Um dos pilares do nosso mani-

festo é promover informação so-

bre esta área. Não só ao nível do 

público em geral, mas também 

no seio das entidades que supe-

rintendem o sector da saúde ao 

nível nacional. Acreditamos que 

isso vai trazer a mudança que 

desejamos, para o bem de toda a 

sociedade. 

Os médicos existentes estão afec-

tos aos hospitais públicos ou pri-

vados?

Estão espalhados pelo Sistema 

Nacional de Saúde, seja no priva-

do assim como no público, mas a 

maioria está no serviço público.

Quem é Gerónimo Matias Bri-
lão?
-É um jovem moçambicano for-

mado em medicina dentária. Ac-

tualmente, estou a fazer especia-

lização em Cirurgia Maxilofacial, 

no Hospital Central de Maputo 

(HCM). 

O que lhe motivou a fazer este 

curso?

-Despertou-me atenção o facto 

de ser uma área nova no país e 

também pelo facto de conciliar a 

arte à ciência.

“Queremos unir a família da medicina dentária”

Gerónimo Brilão, candidato à presidência da Associação dos Médicos Dentários

ean Pittman, o novo embaixador indicado pelo 

Presidente Barack Obama para Mocambique disse 

esta terça-feira que Moçambique enfrenta enormes 

desafios, como “insegurança, instituições democrá-

ticas fracas e fronteiras incapazes de conter todo o tipo de 

tráfico internacional”.

Ao ser ouvido no Comité de Política Exterior no Senado, 

Dean Pittmam defendeu uma maior cooperação entre os Es-

tados Unidos e Maputo também na área de saúde e educação.

Pittmam disse que para que Moçambique tenha uma parce-

ria com os Estados Unidos, “necessita de um clima de paz, 

instituições fortes e democráticas, uma população saudável 

e educada, uma sociedade civil engajada e um crescimento 

económico inclusiva e que beneficie todos os moçambica-

nos”.

O Senado terá de aprovar a indicação de Dean Pittman antes 

de ser empossado por Obama.

Obama indica novo 
embaixador
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Onze pessoas morreram 
afogadas num naufrá-
gio ocorrido sábado, na 
província de Manica, 

tendo outras cinco sido resgatadas 
com vida, continuando uma de-
saparecida, quando um grupo de 
fiéis de uma seita religiosa tentou 
atravessar uma confluência de três 
rios para participar de uma vigília, 
pelo fim da instabilidade político-
-militar no país.

Os fiéis, da seita religiosa Zione 

Cristian Church (ZCC), de ori-

gem zimbabueana, seguiam abordo 

de uma embarcação precária, não 

motorizada e movida a remo, que 

naufragou com 17 pessoas ao ten-

tar atravessar a confluência dos rios 

Revue, Messica e Chicamba (no 

distrito de Manica), para participar 

numa vigília na outra margem, no 

distrito de Sussundenga, para in-

terceder pelo fim da crise político-

-militar que opõe o Governo e a 

Renamo, largamente deteriorado 

nos últimos meses.

O grupo partiu da Nova Revue 

perto das 17:00horas de sábado na 

embarcação, com 15 passageiros e 

tripulada pelo pastor provincial da 

seita e seu apóstolo, para acampar 

na outra margem, tendo minutos 

depois de zarpar começado a pene-

trar água e iniciado a afundar.

Uma sobrevivente contou ao SA-

VANA que enquanto a embarca-

ção afundava gritavam pelo socorro 

– numa zona próxima existe uma 

comunidade de pescadores -, tendo 

muitos dos passageiros afundado 

e se afogado por pisoteamento, na 

tentativa de escapar da tragédia, 

que chocou a província e o país.

Enquanto eram arrastadas pela 

corrente da água, cinco pessoas 

conseguiram abraçar galhos de ár-

vores no curso e nas margens, tendo 

apenas estas sido resgatadas com 

vida 12 horas depois do naufrágio, 

ou seja, às 6:00horas de domingo, 

quando um grupo de pescadores se 

fez ao rio para a captura de peixe, 

tendo no lugar de pescar iniciado o 

resgate das pessoas.

O corpo de salvação pública só 

chegou domingo à tarde no local 

do acidente, sem mergulhadores e 

embarcação, tendo se juntado nas 

embarcações dos pescadores arte-

sanais para a busca superficial das 

pessoas. 

As autoridades de Manica alar-

garam segunda-feira as buscas à 

barragem de Chicamba, na zona a 

jusante, da confluência de três rios, 

onde no sábado uma embarcação 

com 17 pessoas - 15 passageiros e 

dois tripulantes – naufragou, mas 

todos os corpos foram encontrados 

não distante do local do incidente.

Os pescadores iniciaram na terça-

-feira com os mergulhos quando 

mais corpos foram encontrados. 

Em declarações a jornalistas na 

zona do incidente, Pio Langisse, 

pastor provincial da ZCC e um 

dos tripulantes sobreviventes do 

naufrágio, lamentou o incidente, 

agradecendo a prontidão de socor-

ro dos pescadores, adiantando que 

a igreja estaria assegurando o veló-

rio dos crentes que pereceram.

“As pessoas morreram em missão 

da igreja e pelo bem do país” disse 

Pio Langisse, sem detalhes das cir-

cunstâncias reais do acidente.

Vítimas
Das vítimas, cinco pessoas foram 

resgatadas com vida – agarradas 

em galhos de árvores - e outras 11, 

incluindo bebe de três meses e uma 

menina de 12 anos, e um tripulante 

- apóstolo do pastor provincial da 

organização-, morreram afogadas. 

Os corpos foram encontrados em 

dias separados, numa média diária 

de dois, tendo os últimos corpos 

sido resgatados quarta-feira, um 

dia antes do Governo encerrar com 

as buscas, enquanto faltava por en-

contrar uma mulher de 22 anos.

“Quando acontece um desastre 

deste tipo, que ceifa vidas de pes-

soas, não resta mais nada que sentir 

a dor e procurar formas de se er-

guer e mobilizar as pessoas directa-

mente afectadas, para serem fortes. 

E também é importante tirarmos 

lições daquilo que aconteceu para 

evitar mais acidentes no futuro”, 

disse Alberto Mondlane, que se 

deslocou ao local na segunda-feira, 

elogiando “o espírito solidário e a 

prontidão de socorro da comuni-

dade local, o que permitiu a redu-

ção de perdas”. 

Na ocasião, o Governo ofereceu 

umas embaraçosas mantas a fa-

mílias das vítimas do acidente, 

tendo dias posteriores distribuído 

alimentos aos fiéis que se manti-

nham no local em preces a favor 

dos desaparecidos, sobrevivendo de 

mangas.

Superlotação
As autoridades de Manica anun-

ciaram segunda-feira que a super-

lotação da embarcação podia estar 

na origem da tragédia, mas uma 

equipa da Transmarítima foi en-

viada para aprofundar do sinistro 

no local.

“Foi enviada ao terreno uma equipa 

da Transmarítima para aprofundar 

as investigações do acidente”, disse 

Maria Gabriel, também directora 

provincial dos transportes de Ma-

nica, assegurando que investigam 

agora as reais causas do incidente.

A embarcação naufragada, disse 

Maria Gabriel, tinha a capacidade 

para transportar oito passageiros 

no máximo, sem carga, mas afun-

dou com 17 passageiros, ou seja, 

mais do dobro. Há indícios tam-

bém da embarcação ter embatido 

num dos galhos e o estado de velho 

da composição ter permitido a en-

trada de água.

Funerais
Os funerais das vítimas do nau-

frágio só iniciaram na terça-feira, 

porque aguardavam o aval do pas-

tor regional da ZCC, baseado no 

Zimbabwe, que chegou à zona do 

acidente na segunda-feira a noite.

Na terça-feira seis pessoas foram 

a enterrar no cemitério distrital de 

Manica, onde a maioria dos crentes 

era originário. Outros quatro fune-

rais dos fiéis foram realizados na 

quarta-feira num cemitério tradi-

cional em Bandula, próximo à zona 

do incidente, devido ao estado de 

decomposição dos corpos.

“Já foram realizados 10 funerais 

dos fiéis, todos participados pelo 

pastor regional da organização e o 

Governo de Manica” confirmou na 

quarta-feira Maria Gabriel, chefe 

da comissão de assistência as víti-

mas do naufrágio, criada pelo Go-

verno.

Uma família, da pessoa desapa-

recida, e outros crentes da seita 

continuavam em orações nas duas 

margens do rio, onde acamparam 

desde domingo quando começa-

ram os trabalhos de resgate, cla-

mando pelo último corpo. O pro-

pósito da paz, tinha sido deixado 

do lado até então.

Moçambique vive novos momen-

tos de incerteza política, provocada 

pela recusa da Renamo em reco-

nhecer os resultados das eleições 

gerais de 15 de outubro do ano 

passado e pela sua proposta de go-

vernar nas seis províncias onde re-

clama vitória, sob ameaça de tomar 

o poder pela força, e várias igrejas 

tem procurado buscar soluções, 

incluindo divinas, para aproximar 

o Governo e a Renamo para um 

diálogo.

Num naufrágio durante a viagem de peregrinação para orar pelo país

“Paz” mata 11 fiéis da seita Zione em Manica
Por André Catueira, em Manica

 

SOCIEDADE

Enquanto o presidente da República, Filipe Nyusi, colhe experiência an-
golana para desarmar coercivamente a Renamo, cerca de uma dezena 
de blindados eram descarregados na noite desta terça-feira, no porto de 
Maputo para reforçar as incursões militares no centro do país.

Os tanques saíram do porto e escalaram o bairro da Coop, onde há quartéis militares, para de seguida 

serem enviados aos locais das incursões armadas nas províncias de Tete, Zambézia, Manica, Sofala e 

Inhambane.

Oficialmente ninguém quer falar do assunto. O SAVANA contactou a responsável de Comunicação e 

Imagem da MPDC, uma empresa concessionária do Porto de Maputo, que nos disse que não sabe de 

nada, uma vez que não estava no Porto com o agravante de ter sido feriado.

“A ser verdade, os blindados estavam nos contentores de viaturas e nós não temos acesso às mercado-

rias”, disse.

Por sua vez, o assessor de imprensa do ministro de Defesa, Benjamim Chabuala, também disse desco-

nhecer da entrada daquele material bélico, pelo que ainda tinha de se informar do assunto.

Fontes do SAVANA referem que, para além dos tanques militares, foram também desalfandegados outros 

contentores contendo material bélico. 

  

Nyusi reforça material bélico
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128 anos da Cidade de Maputo

A velhice que tomou conta da capital do país
A 

Cidade de Maputo, capital 
do país, completou na passa-
da terça-feira, 10 de Novem-
bro, 128 anos de elevação à 

categoria de cidade. Esta efeméride, 
marcada pela realização de diversas ac-
tividades de carácter desportivo e cul-
tural e pela inauguração de um campo 
de futebol no Bairro do Aeroporto e 
de uma estrada no Distrito Municipal 
de KaMavhota, decorreu debaixo de 
muita tristeza, a avaliar pelo nível de 
intervenções feitas pelos munícipes 
ouvidos pelo SAVANA. 

Ouvidos a propósito desta data, os 
governados de David Simango dizem 
que, apesar da longevidade, a “Cidade 
das Acácias”, como é também conhe-
cida, não registou grandes melhorias, 
sobretudo depois de 1975, com a ex-
cepção da área de infra-estruturas, que 
na opinião destes registou um cresci-
mento assinalável.

“Somos transportados como 
cabritos”, Erasto Sambo
Celso Ilídio, munícipe desta urbe e es-
tudante, afirma que Maputo registou 
melhorias na zona de cimento, mas que 
a zona suburbana encontra-se abando-
nada. 
“Há crescimento do parque automóvel. 
A protecção da nossa costa marítima, 
o Orçamento Participativo e a requa-
lificação dos nossos bairros são, igual-
mente, grandes avanços que a cidade 
registou. Mas fico triste com a falta de 
infra-estruturas sociais, como jardins, 
parques infantis, espaços verdes e prin-
cipalmente sanitários públicos. A zona 
suburbana está práticamente abando-
nada”, diz.
Se o crescimento de infra-estruturas é 
uma realidade, o mesmo não se pode 
dizer em relação ao transporte públi-
co. Este continua sendo o maior drama 
da capital, observando-se o transporte 
dos munícipes em carrinhas de caixa 
aberta, vulgarmente conhecidas por 
“My Love”, principalmente nas horas 
de ponta.
Erasto Sambo, vendedor do Mercado 
Estrela Vermelha, lamenta este facto e 
considera que, na área dos transportes, 
a cidade está a regredir a cada dia que 
passa.
“Estamos a ser transportados como 
cabritos. Os “my loves” tornaram-se os 
nossos meios de transporte. Os TPM’s 
também estão sempre avariados. Esta-
mos mal”, desabafa.

A velhice da capital do país (128 anos) 
alastra-se também pelos mercados mu-
nicipais, onde os vendedores reclamam 
a falta de balneários, a deficiente reco-
lha de resíduos sólidos e as cobranças 
ilícitas da Polícia Municipal.
“Temos problemas sérios de água, se-
gurança e cobranças ilícitas. Penso que 
o Conselho Municipal devia construir 
barracas mais condignas para poder-
mos trabalhar”, diz Nelson Chauque, 
Técnico Informático e vendedor do 
Mercado Estrela Vermelha, acrescen-
tando que a vida naquele mercado mu-
nicipal não desenvolveu muito. 
“A sociedade discrimina o nosso traba-
lho. As pessoas não confiam no nosso 
trabalho, pensam que nós somos burla-
dores, enquanto nós fazemos trabalho 
de qualidade como qualquer empresa”, 
considera.
Por sua vez, Erasto Sambo, outro ven-
dedor do Mercado Estrela Vermelha, 
denuncia as cobranças ilícitas da Polí-
cia Municipal naquele mercado consi-
derado “negro” da capital.
“O nosso mercado tem mostrado de-
senvolvimento, mas temos tido pro-
blemas com os impostos que a Polícia 
Camarária recolhe, porque não vemos 
melhorias. Continuamos com sérios 
problemas de higiene e segurança. A 
Polícia anda a extorquir-nos”, denun-
cia. 
Emílio Carlos Machel, estudante, con-
sidera que a Cidade de Maputo cresceu, 
em termos de infra-estruturas, mas não 
registou desenvolvimento económico. 
“O crescimento de infra-estruturas na 
cidade de Maputo é proporcional ao 
crescimento da pobreza. O sistema de 
transporte é uma autêntica vergonha, 
temos um Estado reactivo e pouco pre-
ocupado com o assunto de transporte. 
A habitação para o jovem não bene-
ficia a ele, os espaços verdes, jardins e 
parques, estão a ser cedidos a igrejas e 
outras entidades com interesse econó-
mico, em detrimento do interesse so-
cial. Há muita coisa que deve ser feita 
para mudar esse cenário e que passa 
também pelo envolvimento de toda a 
sociedade”, explica.

“Continuamos a ter grande 
problema na varredura dos 
resíduos sólidos”, Carlos 
Serra Júnior
Os problemas do saneamento não só 
se verificam nos mercados municipais. 

Este é um problema que apoquenta to-
dos os munícipes desta urbe. O facto é 
que apesar do aumento da Taxa de Lixo 
(30%), no princípio deste ano, a gestão 
dos resíduos sólidos continua deficitá-
ria. A má distribuição dos contentores, 
dos sanitários públicos caracterizam a 
capital do país.
O ambientalista Carlos Serra Júnior 
afirma que, relativamente há quase 
três anos, a gestão dos resíduos sólidos 
melhorou na capital do país, “desde 
o transporte” destes até ao reforço da 
“capacidade de contentores instalados, 
que funcionam nos padrões internacio-
nais”.
Porém, Serra Júnior indica que este 
avanço não se verifica na gestão dos 
resíduos líquidos (esgotos), que se 
apresentam como o “maior desafio da 
capital e muito preocupante para a saú-
de pública”. Além destes problemas, o 
Director Nacional do Gabinete Jurídi-
co do Ministério da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural (MITADER) 
aponta a varredura dos resíduos sóli-
dos como outro desafio, “porque temos 
uma capacidade muito limitada na ci-
dade e o cidadão não ajuda na limpeza 
da cidade”.
Aquele ambientalista organizou, no 
mês passado, uma jornada de limpeza, 
designada “Operação Caco”, que de-
correu no Bairro da Mafalala e na Praia 
da Costa do Sol. Entretanto, as zonas 
abrangidas pela “operação” continuam 
inundadas de lixo, ao que Serra diz: 
“O Caco é uma acção de educação am-
biental e não de limpeza. É uma acção 
de ajuda municipal, na varredura onde 
o município tem grande deficit de re-
cursos humanos e capacidade logística 
e da falta de educação ambiental dos 
cidadãos. A limpeza deve ser uma ac-
ção diária”.
Apesar disso, Carlos Serra mostra-se 
optimista quanto aos resultados do 
Projecto: “é um processo de educação, 
cujos resultados não serão vistos hoje, 
mas a médio e longo prazo”, disse, 
acrescentando: “o município tem sido 
um grande parceiro, porque mostra-se 
aberto a formar parceria com organi-
zações porque sozinho não pode fazer 
nada”.
Outros desafios apontados por Carlos 
Serra prendem-se com a necessidade 
da mudança de consciência: “é preciso 
desconstruir, no munícipe, a ideia de 
que a gestão do lixo é da responsabi-
lidade exclusiva do Município, porque 
paga a taxa de lixo. Isso está errado. É 
nossa tarefa também fazer a limpeza 
dos nossos bairros”, disse, antes de lan-
çar um apelo à Polícia Municipal para 
que implemente a postura municipal 
atinente à gestão do lixo, penalizando 
aqueles que deitam lixo em lugares im-
próprios.

“Construímos muito nos 
últimos 10 anos, mas não 
reordenamos as mesmas 
construções”, Nuno Remane
A cada dia, novo edifício nasce na ca-
pital do país. Porém, tal não obedece a 
um Plano de Urbanização previamente 
estabelecido. Este facto proporciona a 
criminalidade, pois há falta de arrua-

mento e, consequentemente, ilumina-
ção pública.
Outro problema que se associa ao or-
denamento territorial são as cheias que 
se verificam a cada época chuvosa, que 
resultam na demolição de residências.
O Arquitecto Nuno Remane, da em-
presa Traçus, Arquitectura e Gestão 
Imobiliária, afirma que a Cidade de 
Maputo cresceu de forma desmedida 
em termos de infra-estrutura e critica a 
destruição das barreiras da Maxaquene, 
por edifícios comerciais. 
“Há 40 anos, Maputo tinha a razão de 
ser o que era. Hoje estamos a construir 
nas barreiras, a fazer um desmatamen-
to desmedido e um trabalho com a ero-
são como é aquela da circular. Vamos 
ter de arcar com as consequências no 
futuro”, disse.
“Onde temos os prédios Jat era um 
parque de eucaliptos, que bebem 100 
litros de água diariamente. A zona era 
pantanosa e os eucaliptos é que per-
mitiam que fosse um lugar seco. En-
tão havia um controlo da água naquela 
zona, através da biodiversidade e nós 
arrancamos as árvores para dar lugar 
aos prédios, mas aquela água vai ter de 
sair de algum sítio”, reconhecendo que 
“Maputo cresceu”, porém “não respei-
tou uma série de regras. Construímos 
muito nos últimos 10 anos, mas não 
reordenamos essas construções.
As cheias que se têm verificado na 
zona baixa da cidade estão associadas 
aos sistemas de drenagem. Entretanto, 
Nuno Remane refuta essa tese, recor-
dando que, na governação de Eneias 
Comiche, o sistema de drenagem foi 
reabilitado, mas o grande problema 
reside na consciência cívica que ainda 
é menor.
“O nosso problema não é de drena-

gens, mas um problema cívico. O nosso 
sistema hidráulico de escoamento das 
águas está preparado para muitos anos. 
Foi feita uma reabilitação de grande 
vulto do sistema de drenagem, durante 
a governação de Eneias Comiche, que 
melhorou o sistema, mas continuamos 
a ter um grande problema de educa-
ção cívica, de ensinarmos as crianças, 
adultos, a não deitar lixo nas valas de 
drenagem que impedem o escoamento 
normal das águas”, disse.
Com o crescimento do parque auto-
móvel, as vias de acesso na capital tem 
constituído outro factor de preocupa-
ção, pois os munícipes são obrigados a 
levar cerca de duas horas para sair, por 
exemplo, do Zimpeto à Baixa da Cida-
de, devido ao congestionamento. 
Neste mandato, David Simango tem 
concentrado as suas atenções para o 
Distrito Municipal de KaMavhota, 
onde tem pavimentado algumas estra-
das. Para os críticos, a opção por Ka-
Mavhota é “política”, pois é naquele 

distrito municipal que está instalado 
o Governo da Cidade, assim como a 
residência do ex-Chefe de Estado, Ar-
mando Guebuza.
Remane afasta-se do debate político e 
congratula o Município pela iniciativa, 
porém alerta para o facto de não se es-
quecer a reabilitação ou construção de 
outras vias dentro da cidade.

BANCADAS DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DIVIDIDAS 
QUANTO AO TRABALHO DE 
DAVID SIMANGO
As bancadas da Assembleia Munici-
pal da Cidade de Maputo dividem-
-se quanto ao trabalho que está sendo 
desenvolvido pelo elenco de David 
Simango. A bancada maioritária, a 
Frelimo, afirma que a cidade está em 
desenvolvimento. A bancada da opo-
sição, o Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), considera que a 
capital do país “está doente”.

“Maputo está um luxo”, diz 
Mariana Nhaca, da Frelimo
A bancada da Frelimo considera que 
Maputo está de boa saúde. Mariana 
Nhaca, vice-Chefe da Bancada desta 
formação política, diz: “Maputo está 
um luxo” e isso verifica-se na quantida-
de de infra-estruturas existentes.
“Temos muitas estradas reabilitadas e 
outras construídas de raiz”, considera. 
Além do elevado número de infra-es-
truturas, Nhaca afirma que a capital do 
país anda limpa e que o maior desafio 
está no transporte público, mas o mes-
mo será ultrapassado brevemente.
“Há muito trabalho que está sendo fei-
to na área dos transportes, porque só 
neste ano recebemos 50 autocarros. O 
que acontece é que a cidade é grande, 

mas vamos ultrapassar. Mas, quanto 
ao lixo, estamos bem. A cidade anda 
limpa, pode haver um e outro sítio que 
ainda persista”, sentenciou.

“Maputo está doente”, 
Ismael Nhacucue do MDM
Por sua vez, o Chefe da Bancada do 
MDM na Assembleia Municipal, Is-
mael Nhacucue, diz que comemora os 
128 anos da capital do país com tris-
teza, porque nos últimos seis meses 
verificaram-se eventos não comuns: a 
falta de energia eléctrica, fraca distri-
buição de água potável, que se juntam à 
fraca gestão dos resíduos sólidos, a falta 
de transporte, as cíclicas inundações e 
falta de estratégia para a distribuição 
do Orçamento Participativo e dos 
DUAT’s (Direito de Uso e Aproveita-
mento de Terra).
Nhacucue diz que David Simango e 
seu elenco não têm estratégias claras 
para resolver os problemas dos muní-
cipes de Maputo, pois, no seu entender, 
apesar do aumento das Taxas de Lixo, 
de Licença e de Letreiro, assim como 
do Imposto Pessoal Autárquico (IPA), 
os serviços prestados continuam de má 
qualidade.
A começar pela gestão do lixo, aquele 
deputado diz que o problema está no 
“amiguismo” porque os contratos são 
alocados a amigos, o que faz com que 
a gestão não seja eficiente. 
No que tange ao transporte, este refere 
que “o cavalo de batalha” de David Si-
mango nas eleições, o Metro de Super-
fície, provou que não é a solução para 
os problemas que se vivem.
“O metro de superfície não é solução 
porque é extremamente caro e também 
teremos de partir a cidade. O BRT 
(Bus Rapid Transport) é simples e é 

boa alternativa, mas dentro de regras 
bem claras”, admite.
Se o BRT ainda é um sonho, Nhacucue 
avança a reestruturação da EMTPM 
(Empresa Municipal dos Transportes 
Públicos de Maputo) como solução 
imediata.
“É preciso analisar os reais problemas 
da empresa, fazer-se os saneamentos 
financeiros da empresa e verificar-se o 
ponto de situação financeira real e ir ao 
governo central apresentar a proposta 
de soluções, pois o município herdou 
uma empresa problemática”, disse 
aquele deputado. 
“Já solicitamos a presença da PCA 
dos EMTPM na Assembleia Muni-
cipal, mas foi chumbada com voto da 
maioria, assim como a Comissão de 
Inquérito que tínhamos proposto. O 
Conselho Municipal anda a reboque 
da Assembleia”, rematou.
Sobre a gestão dos fundos do PERPU 
(Programa de Redução da Pobreza Ur-
bana), Ismael Nhacucue aponta dois 
erros: a partidarização dos fundos, que 
se revela no fraco reembolso; e o baixo 
valor doado.
“Os Conselhos Consultivos criados, ao 
nível dos distritos municipais, não tem 
legitimidade para analisar os projec-
tos de investimentos (são partidários). 
Já propomos a entrega do dinheiro à 
banca para uma gestão transparente e 
eficiente do mesmo. A taxa de reem-
bolso em Maputo é muito baixa (16 a 
20%). O segundo aspecto é que os 50 
mil a 150 mil que dão são pouco para 
um projecto de investimento. Aliás, é 
preciso criar associações por forma a 
alargar o projecto, pois individualmen-
te não é possível e assim os projectos 
não andam. Falamos de 49 milhões de 
MT que só 10 milhões são devolvidos”, 
afirma.
O último aspecto citado por este como 
sendo a solução para uma boa fiscaliza-
ção é a abolição do governo da cidade, 
porque “a Cidade de Maputo é um mu-
nicípio provincial, tendo mais compe-
tências que o governo provincial”.

No seu discurso 

de saudação 

aos munícipes 

pela passagem 

dos 128 anos da sua ci-

dade, o presidente do 

Conselho Municipal, 

David Simango, disse 

que a cidade está a cres-

cer, o que faz com que 

haja desafios, porque “há 

zonas que melhoram e 

aquelas não que melho-

ram, porém trabalhamos 

para que todas estejam 

iguais”.

Simango considera que 

o grande desafio da cidade capital de Moçambique é o transporte. 

Para tal, afirma que o seu elenco tem na manga projectos de curto, 

médio e longo prazos.

“A curto prazo, requisitamos 50 autocarros, no início deste ano, e 

agora está a decorrer um concurso para a compra de mais 200 au-

tocarros. A médio e longo prazos estamos a trabalhar com o BRT, 

que iremos começar com as obras físicas no primeiro semestre do 

próximo ano. Também estamos a trabalhar com o metro de super-

fície, que será concretizado em três anos”, reiterou.

Quanto ao saneamento do meio, edil de Maputo diz que a edilidade 

está a terminar a elaboração do Plano de Saneamento e Drenagem 

e “ainda este ano será aprovado e, no próximo ano, vamos começar 

a implementar nas zonas mais críticas, como Polana Caniço A e B, 

Costa do Sol e Magoanine”. 

Para implementação deste plano, na capital do país, num período de 

35 anos, David Simango revela que a edilidade precisará de 1 bilião 

de dólares, valor que ainda não está indisponível.  

“O transporte continua 

-David Simango, Edil da Cidade de Maputo

Por Abílio Maolela e Jeque Sousa

Carrinhas de caixa aberta, vulgo “My Love” são a maior frustração dos munícipes na celebração dos 128 anos

Melhorias no saneamento reféns da aprovação do plano, segundo Edil de Maputo, David SimangoEmílio Carlos, estudanteCelso Ilídio
Carlos Serra Jr., Director do Gabinete 

Jurídico do MITADER
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Nos termos das disposições dos artigos 16º 
e 17º dos Estatutos, convoco os membros do 
GDI a se reunirem em sessão da Assembleia 
Geral Ordinária a ter lugar as 9.00 horas do 
dia 12 de Dezembro de 2015, na sede da asso-
ciação, com a seguinte ordem de trabalhos:

1º. Apreciação do Relatório e Contas da Ges-
tão;

2º. Aprovação do Plano de Actividades e 
      Orçamento para 2016;
3º. Diversos.

Maputo, 06 de Novembro de 2015

Dr. Alberto Razul

------------------------------------------------------
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

AVISO CONVOCATÓRIO

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE
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CartoonEDITORIAL

Agradeço ao Parque a pos-

sibilidade de entregar ao 

Miguel Chaves (adminis-

trador do Banco Único) o 

prémio que lhe foi atribuído pelo 

Parque Nacional da Gorongosa 

com todo o merecimento.

O Miguel apercebeu-se que o 

Projecto de Restauração reunia 

um conjunto de factores que o 

motivaram e que o levaram a co-

laborar com o Parque com toda a 

energia e dedicação. Para além de 

ser um apaixonado pela nature-

za e um conhecedor profundo da 

vida selvagem, houve cinco facto-

res neste Projecto de Restauração 

do Parque que o entusiasmaram a 

participar nesta iniciativa:

-

ria biodiversidade da Gorongosa 

bem como o potencial de desen-

volvimento do turismo e o conse-

quente benefício para as comuni-

dades circunvizinhas;

-

tica do Estado e do Governo 

moçambicano, pioneira a ní-

vel regional, de recuperação 

através do estabelecimento de 

parcerias público-privadas, 

sendo a Gorongosa um exem-

plo de sucesso dessa mesma 

apoio sempre prestado pelas 

diversas instituições e dirigen-

-

vamente, ao mais alto nível;

-

tificado pelo Governo para 

constituir e materializar esta 

parceria cuja dedicação total 

à restauração do Parque não 

tem paralelo, partilhando os 

parceiros a mesma visão de 

longo prazo para a Gorongosa. 

Um parceiro que faz com que 
os recursos que ele próprio 
disponibiliza e que o Parque 
mobiliza revertam integral-
mente para o Parque, ao con-
trário de outras organizações 
envolvidas em projectos com 
algumas semelhanças e não 
só de Conservação, em que os 
recursos angariados servem 
igualmente para financiarem 
a máquina dessas organiza-
ções e em que os projectos 
constituem também forma de 
se financiarem a si próprias. 
Um parceiro apostado em mo-
bilizar para o Parque a nata da 
comunidade científica e aca-
démica mundial mas também 
da comunidade científica e 

académica nacional e, acima de 

tudo, apostado em investir na 

formação e criação de equipas 

multidisciplinares de moçam-

bicanos para a gestão futura do 

Parque;

-

ternacional  a este Projecto e 

a vontade expressa pelos dois 

parceiros de envolver cada vez 

mais extractos da sociedade 

moçambicana neste apoio a 

um Projecto que une e congre-

ga vontades e ideais e do qual 

se orgulham cada vez mais 

moçambicanos;

gestão e dos trabalhadores do 

Parque para materializarem os 

objectivos do Governo para a 

Conservação e corresponde-

rem à total entrega do parceiro 

a esta epopeia de restauração 

do Parque.

Muitos do que estão nesta sala 

partilham seguramente a minha 

Banco em que ele é administrador 

não são para ele meros clientes. 

São para ele verdadeiros parceiros 

com objectivos partilhados. Para 

ele são parceiros com uma face, 

com cara, com questões e preocu-

pações legítimas com quem cons-

trói  relações de grande confiança 

e profundamente humanizadas e 

sem com isso comprometer nor-

É assim a nível profissional por-

que também o é a nível da sua vida 

particular e social: uma pessoa ex-

tremamente generosa com todos, 

amigo dos amigos, galvanizador e 

congregador de vontades.

E ele pôs isso tudo ao serviço do 

Parque, de forma desinteressada, 

com modéstia, entusiasmo e in-

teligência, qualidades que tem a 

rodos.

*gestor, antigo ministro da Indústria 
e membro do Clube de empresários 

da Gorongosa. Intervenção editada a 
26 de Outubro, feita pela atribuição 

qa Miguel Chaves do título de “O 
Melhor Amigo da Gorongosa 2015”. 

Branco recebeu o título em 2014

O melhor amigo da Gorongosa 2015
Por António Branco

A 
declaração feita pelo Presidente Filipe Nyusi durante 

o encontro com a hierarquia da Igreja Católica no úl-

timo domingo, sugerindo que estava a ter dificuldades 

revela de forma clara que os canais de comunicação entre o 

governo e a Renamo encontram-se bloqueados, e que a possi-

bilidade de uma nova guerra torna-se cada vez mais real.

o seu desejo de retomar as negociações, impondo como condi-

ção o envolvimento de mediadores internacionais, que deverão 

substituir os actuais nacionais, sobre quem aquele partido afir-

ma ter perdido confiança.

É importante que as negociações prossigam e que possam mui-

to rapidamente devolver ao país a paz que necessita para o seu 

desenvolvimento, mas é igualmente importante que se tenha 

em atenção que estas negociações nunca devem assumir o for-

mato de um plano indefinidamente aberto. 

-

-

mita que havendo necessidade de alterações no ordenamento 

jurídico nacional, estas sejam efectivadas para dar lugar a pro-

-

siste nos canais de comunicação entre o governo e a Renamo, 

pode provocar um desgaste nas duas partes, conduzindo a uma 

inércia que pode ser muito perigosa para a estabilidade do país.  

-

ver vencidos. E infelizmente, esses vencidos são todo o povo 

moçambicano, que corre o risco de ver os seus avanços das duas 

últimas décadas a serem destruídos em muito pouco espaço de 

tempo.

Trazer novos mediadores internacionais para as negociações 

encontrar uma solução para os actuais problemas que o país 

enfrenta. 

-

-

-

cos, e não o resultado de artimanhas negociais ou de jogos de 

demonstração de força, onde prevalece a lei do mais forte.

-

dos de cessação das hostilidades rubricados a 5 de Setembro 

de 2014, depois de terem sido gastos rios de dinheiro para que 

eles fossem implementados, incluindo com o envolvimento de 

observadores internacionais acordados entre as duas partes, se 

deve ao facto de os mesmos não terem sido feitos de boa-fé. 

-

solvidos os problemas políticos que o país enfrenta, são a base 

sobre a qual deve assentar qualquer entendimento entre o go-

verno e a Renamo. 

-

-

promisso em que seja normalizada a situação política no país, 

obrigando-se ainda, uma vez alcançados os acordos desejados, 

a não apresentarem novas exigências fora do quadro do que 

tiver sido acordado. O país precisa de avançar e não pode con-

tinuar a ser refém de vontades individuais de alcançar o poder 

a qualquer preço.

Existe uma 
MÃO EXTERNA!

O que estaria por detrás dos protestos sociais?Se a mediação internacional 
pode ajudar, a boa fé 
é fundamental



19Savana 13-11-2015 OPINIÃO

Email: carlosserra_maputo@yahoo.com

Portal: http://www.oficinadesociologia.blogspot.com

450

Desceu duas paragens antes do 

terminal, na Patrice Lumum-

ba, ia para as 20:00 horas. 

Enquanto o chapa se afastava 

para atacar a recta final, num chocalhar 

de peças desconjuntadas cujo ruído de-

safiava o silêncio que se abatia paula-

tinamente sobre o bairro, ela tomou a 

rua que descia em direcção à sua casa 

para fazer o percurso nos habituais 25 a 

30 minutos. Ia dividida entre a sensação 

de ter ganho o dia – que para ela tinha 

começado muito cedo – e o desejo de 

no sono até adormecer por completo, 

para depois voltar à sala e sentar-se em 

frente ao televisor sem ver o que nele se 

passava, de modo a pôr alguma ordem 

no turbilhão de ideias e pensamentos 

que lhe assaltavam a mente.

à porta de casa. Trocou com ela breves 

tinha jantado, que só esperava por ela 

para lhe dar o último beijo e acompa-

em três tachos alinhados em cima do 

fogão, que ela poderia aquecer e servir 

logo que quisesse. Meia hora depois, de 

facto, e sentada com uma tigelinha de 

salada de verduras e uma fatia de pão, 

pôs-se a pensar no que tinha sido o seu 

dia, que poderia, se tudo corresse bem, 

ser aquele em que teria levado a cabo a 

sua batalha decisiva ao encontro de uma 

paz talvez definitiva.

acontecido que, depois de atravessar 

o deserto dos primeiros três meses de 

viuvez, entrara no período de serenida-

de e paz resignadas, que foi quebrado 

quando, ao passar o primeiro ano, foi 

obrigada a cumprir o ritual de ir à cama 

e passar uma noite com o irmão mais 

novo do falecido, a fim de fazer aquilo 

a que se chamava “lavagem da memória 

do morto” Para ela, aquela cerimónia 

não seria mais do que isso, mas para o 

cunhado representava um pouco mais 

e ela sabia-o, porque, mesmo quando 

o irmão estava vivo, ele comia-a des-

caradamente com os olhos sempre que 

estivessem em espaços comuns, fossem 

casamentos, missas de família ou outras 

cerimónias.

Mas naquela noite, depois do primeiro 

contacto carnal, ela foi clara: tratava-se 

apenas do cumprimento de um ritual 

para obedecer às tradições e nunca de 

uma noite de orgia. Que tudo acabas-

se por ali, porque depois do morto não 

queria mais nenhum homem na sua 

vida, e mesmo que quisesse, esse ho-

mem não seria ele. Tudo ficou em paz, 

mas era uma paz podre, como veio a 

saber quando, 18 meses depois, tirou o 

irmão mais novo do Esaú, o seu marido, 

andava pelos 40. Passou a atazanar-lhe 

os neurónios com chamadas, mensa-

gens e mesmo aparições nocturnas, 

dando-lhe a entender que era seu di-

reito que ela o aceitasse na cama como 

marido, um direito que herdara do seu 

falecido irmão.

Sara Cataleya nem precisava de lhe fa-

lar para lhe mostrar que isso nunca lhe 

por gestos e muitas vezes foi obriga-

da a fechar-lhe a porta na cara. Então, 

apareceu com o argumento, que julgava 

final, que era o de que ela, uma vez até 

que não era casada oficialmente com o 

Esaú, não tinha direito a viver naquela 

casa. E dava-lhe um ultimato de seis 

semanas para a abandonar. E dizia-lhe 

que se teimasse em continuar ali, ver-

-se-ia obrigado a despeja-la à força ou, 

visto que – como disse – “perdido por 

cem, perdido por mil”.

Naquela manhã, ela tinha telefonado 

ao Tobias, seu cunhado, a propor-lhe 

um encontro na barraca de uma amiga, 

no Mercado do Povo, onde a Sara lhe 

passaria fotocópias da documentação 

inerente à casa, com vista a começar o 

processo de passagem da propriedade e 

mudança para outra residência. Ele ti-

nha aceitado com muito gosto, pois que, 

para além da perspectiva de ter acesso à 

documentação, lhe agradava a possibi-

lidade de passar uma tarde a conversar 

com a cunhada, beber umas cervejas e, 

possivelmente, quem sabe, depois dis-

so conseguir finalmente convencê-la 

a passar uma noite juntos na mesma 

cama. Foi uma tarde em que foi obri-

gada a engolir muitos sapos, mas agora, 

naquele anoitecer, sentada sozinha em 

frente ao televisor na sala, achava que 

tinha valido a pena.

Num dos intervalos da conversa que 

teve com o Tobias na barraca, e enquan-

to este se ausentava por uns minutos 

para urinar, ela cumpriu a parte final do 

seu plano, tirando uma saqueta de papel 

da sua carteira e entornando o seu con-

teúdo muito rapidamente no copo de 

cerveja clara do cunhado. Era vidro em 

pó, que, como tinha lido num romance 

“tiro e queda”: o cunhado só sobrevive-

ria àquela dose se fosse um ser sobre-

natural. Passou-lhe a documentação, 

conversaram e, por volta das 18:45 ho-

ras, separaram-se, ela em direcção à 24 

de Julho para apanhar o chapa, ele com 

a pasta dos documentos em direcção à 

sua casa, para os braços da sua mulher 

e da sua família, no Bairro do Choupal.

Ele nunca – isso a Sara Cataleya tinha 

jurado – teria acesso àquela casa, que 

era resultado e fruto das suas poupan-

ças como técnica de laboratório na PIC, 

e de Esaú, professor de Criminalística 

suas convicções religiosas eram os pi-

lares de toda a sua existência. Restava 

agora esperar que amanhecesse e que 

as notícias lhe chegassem. Foi dormir 

sono foi apenas abalado por ligeiros su-

ores frios e alfinetadas nas axilas, e um 

sonho meio estranho, em que aparecia o 

rosto risonho do seu ex-marido.

quando, ainda meio ensonada, foi ac-

cionar o televisor para ouvir o primeiro 

jornal da manhã: Tobias Manganhela, 

guarda-redes reformado que tinha feito 

nome na equipa sénior de uma agre-

miação com tradições em Maputo, era 

um corpo frio, quando a mulher o des-

cobriu pela madrugada.

Como disse o apresentador do notici-

motivado a sua morte, visto que até essa 

altura era um homem que tinha saúde 

não só para viver, mas também para dar 

e vender, conforme disse um dos seus 

amigos. Estava descartada a hipótese de 

envenenamento.

Naquele domingo, Sara e a netinha 

foram as personagens do dia na missa. 

Ela cantou como nunca e o seu olhar e 

corpo resplandeceram como sob o efei-

to de uma intensa luz interior. Trans-

bordava de beleza e felicidade, embora 

fosse uma felicidade serena, sem extra-

que não poderia nem deveria ter feito 

as coisas de outra forma, porque para 

cima disso estava a sua felicidade e o 

que mais queria na vida: a sua neta e a 

memória do avô desta.

Sara Cataleya

RELATIVIZANDO
Por Ericino de Salema

Com o desarmamento à força, 

-

da do presidente da Renamo, 

horas depois de ter saído das matas 

da Gorongosa para a sua residência na 

cidade da Beira, acto que foi precedi-

semanas, algures em Manica, começou 

a transparecer, substancialmente, que o 

(PR), Filipe Nyusi, apregoa, discursiva-

mente, pode não ser o que ele realmente 

defende como solução à crise político-

de dois anos.

Se dúvidas ainda houvesse, parece que 

as mesmas se esfumaram com três in-

tervenções recentes de altos quadros 

saber que a solução angolana à des-

militarização pode ser funcional em 

Moçambique; e as de Basílio Monteiro, 

ministro do Interior - primeiro algures 

em Sofala e depois a partir do púlpito 

-

te-geral da Polícia da República de 

Moçambique (PRM). Este último até 

se aproveitou da ‘oportunidade’ para di-

zer que a criminalidade violenta que se 

tem registado no país tem como fonte 

o material bélico nas mãos dos homens 

armados da Renamo.

-

pois da última das três situações a que 

nos referimos acima (desarmamento 

menos duas situações de confrontação 

militar entre as forças leais ao Governo 

e a guerrilha residual da Renamo, con-

firmadas por Basílio Monteiro, se regis-

taram em Tete e na Zambézia - é mes-

mo a guerra? Pode ser que sim, pode 

mais forte que o não, nós somos tenta-

dos a dizer que não. Vamos por partes.

-

do Guebuza, precisamente nos anos em 

escandaleiras de gestão pública de que 

-

nexão militar - Nyusi era ministro da 

Quando Nyusi foi confirmado candida-

to à sucessão de Guebuza pela Frelimo, 

o país estava numa nítida saturação: o 

assalto às finanças públicas era ‘o pão 

nosso de cada dia’; negócios fechados 

em moldes aparentemente corruptos 

(reabilitação da ‘Julius Nyerere’, por 

exemplo) vislumbravam; o crime or-

ganizado mostrava-se cada vez mais 

forte, sendo os raptos a ponta do ‘ice-

berg’; a corrupção, documentada pelo 

o então Procurador-Geral da República 

ofensiva a bairros como Belo Horizon-

Ciente disso, Nyusi preparou-se a con-

tento para, em sede da sua investidura, 

fazer um discurso de rompimento, uma 

espécie de ‘bola de oxigénio’ ao mercado 

cívico, político e económico moçambi-

cano, com o que ganhou, de imediato, 

-

-

nham ganho epítetos como ‘apóstolos 

da desgraça’. Findo o período de graça 

da sua administração (100 dias), e com 

as contas públicas quase no zero, Nyusi 

começou a ter cada vez mais presente 

muito difíceis.

-

gundo o qual ‘um azar nunca vem só’, 

as agências de notação financeira rea-

valiaram negativamente Moçambique, 

lançando um claro recado, sobretudo 

ao mercado financeiro internacional, 

de que transaccionar com o nosso país 

pode ser extremamente arriscado. Na 

mesma altura, o dólar, qual moeda de 

referência nas importações e exporta-

ções, aprecia significativamente, o que 

complica ainda mais as projecções que 

-

ceiros de cooperação anunciam a saída 

do fundo comum, demonstrando, com 

isso, pouca confiança no sistema: no 

lugar de direccionarem o seu apoio ao 

Orçamento do Estado, voltam a abra-

çar o apoio sectorial, a perspectiva de 

projectos na ‘ajuda ao desenvolvimento’.

É no mesmo período que o Governo 

por si liderado deve cumprir uma panó-

plia de serviço da dívida: (i) um bilião 

aplicados na ‘circular’ e na ponte Mapu-

to-Catembe e (ii) o primeiro cheque de 

Estado Moçambicano é avalista, qual 

prestação anual. Curiosamente, o país 

que despontava como ‘a galinha dos 

ovos de ouro’ deixou a auto-estima e a 

-

cional (FMI) pedir uma ajuda de emer-

FMI que foi ‘mandado passear’ quando 

-

São as situações como as descritas aci-

ma que nos fazem duvidar fortemente 

que a guerra seja objectivo de Nyusi e 

conjecturar que as manobras belicistas 

não passam de estratégias visando nos 

desviar do essencial. E a ida de Nyusi a 

-

bretudo num contexto em que um certo 

assessor ibérico une Maputo a Luanda. 

Não achamos que a cooptação política, 

qual epicentro da ‘solução angolana’, 

-

pantemos se, à moda angolana, se preci-

pitar a aquisição de media críticos. Não 

nos espantemos se a ‘leitura colectiva’ 

de livros começar a dar prisão. Não nos 

espantemos se um ‘G40’ for promovido 

Parece factual que, não poucas vezes, 

Renamo transforma o aparentemente 

-

logo, mas isso não deve levar ao desfale-

cimento. Sobretudo de quem nomeou, 

que foi tirado da chefia do exército por 

discordar de soluções militares, para as 

funções de embaixador na África do 

Sul... 

O objectivo de Nyusi não é a guerra!

Anualmente activistas ex-

plicam no norte do país 

a origem e a prevenção 

da cólera. Mas surgida a 

doença, corre célere o rumor – de 

conteúdo objectivamente falso mas 

subjectivamente havido por verda-

deiro - de que ela é intencional-

mente introduzida para matar os 

habitantes locais.

Tal como sucedeu na Inglaterra e 

na França em 1832, no Haiti em 

2011-2013 e sucede ciclicamente 

na Índia, também no nosso país te-

mos o dedo popular apontado aos 

poderosos rurais e urbanos, consi-

derados promotores da doença.

É como se a pobreza precisasse de 

uma linguagem errada para trans-

mitir um problema real.

corrente, em cujo padrão de vida 

não entram os lavabos, o javel e, por 

regra, o sabão. 

Então, o problema real é, afinal, o 

questionamento da pobreza e das 

desigualdades sociais.

Cólera e acusação
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça
AAAAAAAAAA

P

Umanda parar um automobilista. 

Obedecida a sua ordem solicita a 

documentação que lhe cabe exi-

automóvel, diz ao automobilista que é um 

dever usar sempre o cinto de segurança e 

-

tes o façam. Não deve ser posto para o PT 

“ver” mas sim por razões de prevenção e 

segurança. O seu interlocutor pôs o cinto 

de segurança. Sentiu-se respeitado. Mais 

não fez do que agradecer ao PT.  
O PT perguntou ao automobilista sobre os 

níveis de velocidade que imprimia e a res-

podemos estar acima dos sessenta.” O PT 

-

bilista fixou o seu olhar ao centro do vo-

Um polícia: um amigo
sobre as vantagens de se respeitarem os limites 

de velocidade impostos ao longo das rodovias. 

Lembrou-o que o mais importante não era fazer 

isso com medo da PT mas sim devido à segu-

rança individual, dos seus acompanhantes e de 

outros utentes da rodovia. O automobilista lim-

pou o suor do rosto e, simplesmente, olhando 

fixamente para o PT, agradeceu-o por aquelas 

palavras.

de o automobilista ter o filhinho de tenra idade 

como uma ordem. O automobilista pegou no 

seu filhinho e colocou-o no devido lugar com o 

respectivo cinto de segurança. Concordou com a 

questão de segurança do miúdo colocada na óp-

tica do PT. Seguidamente agradeceu-o, evitando 

Mas o PT não parou por aí. Lembrou-o que 

revalidasse a carta de condução e que prestasse 

sempre muita atenção sobre a validade dos do-

cumentos em seu poder. E o que o automobilis-

ta disse? “Nem me apercebi que o prazo havia 

voltou a agradecer ao PT. 

as narinas do PT, este aconselhou-o a não tomar 

nem mais um gole. O automobilista lembrou-se 

de ter ouvido, em algum momento, que volante 

-

facto de nunca ter soprado algum balão ao que o 

PT perguntou se mesmo em criança não o teria 

feito. Enquanto soltavam gargalhadas ligeiras o 

automobilista foi agradecendo-o do fundo do 

coração. 

Nesse instante, visivelmente contagiado, o au-

tomobilista disse qualquer coisa à esposa e esta 

não se coibiu de pedir a carta de condução da 

senhorita. Esta disse que se havia esqueci-

do. Perante aquela situação o PT perguntou 

sobre o percurso até ao destino e percebeu 
que estavam muito próximos de casa. Per-
mitiu que ela conduzisse. Satisfeito, o ho-
mem voltou a agradecê-lo.
Uma semana depois, num convívio, o casal 
contou aos amigos a história de um polí-

em lugar escuro com uma lanterna, que não 
os extorquiu nem um centavo, que não os 
ameaçou com multas, prisões e parquea-
mento de viatura; um PT amigo e edu-
cador. “Nada vos aconteceu porque vocês 
souberam agradecer o tipo.” E a resposta do 
casal foi a de que “é preciso agradecer aos 

-

caros leitores: educar amigavelmente para 

-

duzir os níveis de acidentes de viação. 

Não me recordo de 

alguma vez ter vis-

to alguém esbanjar 

tão rapidamente um 

importante capital de simpa-

acontecer com Filipe Nyusi.

O seu discurso de tomada de 

posse pareceu ser a abertura 

de uma janela de ar puro no 

pesado ambiente da fase final 

da presidência de Guebuza. 

O seu tom de humildade e o 

seu compromisso solene com 

a Paz deram-lhe o apoio de 

uma muito significativa ca-

mada dos moçambicanos.

Mas, de duas uma: ou ele não 

percebeu que esse capital de 

popularidade lhe vinha de ele 

aparecer como um anti-Gue-

buza, e o discurso foram ape-

nas lindas palavras para a 

sessão solene; ou então ele 

percebeu perfeitamente isso 

mas, uma vez chegado ao po-

projecto, ou não o deixaram 

seguir.

O homem que declarou que 

era capaz de se ajoelhar para 

conseguir a Paz e garantiu 

que nunca enviaria moçam-

bicanos para fazer a guer-

ra a outros moçambicanos, 

afirma agora que é grande 

demais para negociar com 

polícias e militares atacar as 

bases da Renamo para desar-

mar, à força, os homens que 

de mortos e feridos sem que 

haja notícias de quaisquer ar-

mas apreendidas nesses con-

frontos.

o seu governo vai seguir o 

exemplo angolano no desar-

Nyusi foi omisso no aspecto 

de que o desarmamento da 

de Jonas Savimbi. Mas se foi 

omisso nas palavras não o foi 

nos actos, do que são exem-

plos as duas emboscadas 

-

ma em Manica e o cerco e 

assalto à residência deste na 

Beira. Por muito que o se-

nhor Basílio Monteiro tenha 

ido apresentar versões e des-

-

sembleia da República.

Cada vez são mais as entida-

des que chamam a atenção 

de Filipe Nyusi para que a 

a deteriorar rapidamente a 

-

cas entram em aberta contra-

dição com as suas palavras. 

Os últimos, até ao momento, 

foram os bispos católicos no 

país.

Resta saber se ele tem vonta-

de para mudar esta realidade 

e, caso tenha, se os seus pa-

drinhos políticos o deixam 

fazê-lo.

Mas, entretanto, o tempo 

vai passando e o país vai-se 

afundando política, militar 

e economicamente. E quem 

paga a factura são aqueles a 

quem Filipe Nyusi um dia 

chamou os seus únicos pa-

trões.

Esbanjar A 
confirmar-se o anúncio de Carlos César, o país vai 

assistir, na próxima semana a um debate surreal 

em São Bento, graças à apresentação paralela do 

programa do Governo – legitimado pelo voto – e 

de um ‘acordo de esquerda’, não referendado em 4 de ou-

da prateleira, eis o ‘milagre da rosa’ no seu esplendor, sen-

tando à mesa inimigos de outrora. Com o pote à frente.  

não foi para isto que ousou a Fonte Luminosa, em pleno 

PREC, opondo-se à nova ditadura do PCP, orquestrada 

por Cunhal.  

Soares e acaba por trair a boa-fé dos eleitores que votaram 

no PS, sem estarem avisados da viragem à esquerda radical. 

O país não é o Intendente, onde o ex-autarca montou o 

escritório.

Para acalmar os enganados, são lançadas manobras de di-

versão, com não poucas cumplicidades de alguma comuni-

cação social.

passar a ideia de que este é uma mera formalidade, até en-

tronizar o ‘Governo histórico’ de esquerda.

‘Governo de esquerda’ como um facto consumado, como 

se ao Presidente não restasse outra coisa senão encolher os 

ombros e assinar de cruz.

Porém, conscientes de que estão a pisar o risco na fronteira 

– do qual o Presidente é o garante –, surgem os coros de 

Temem que Cavaco interprete à letra, como lhe compete, 

o regime semipresidencialista e não lhes faça a vontade, 

furtando-se à chantagem.

o Presidente a convidar para formar Governo o líder do 

segundo partido mais votado, cuja pretensa legitimidade 

assenta na soma aritmética dos derrotados nas eleições? 

Talvez, por isso, Jerónimo e Catarina têm-se desdobrado 

em entrevistas, numa esforçada estratégia para convencer 

os incrédulos da bondade das suas intenções.

-

Com que dinheiro, é um pormenor irrelevante que fica na-

turalmente para mais tarde.

Entretidos com estas piruetas, os deputados da ‘maioria 

de esquerda’ não tiveram pressa em começar os trabalhos 

parlamentares. Estão, pelos vistos, em gozo de férias an-

tecipadas. 

Contas feitas por alto – e caso a união atípica de esquerda 

deputados fiquem inativos até dezembro, enquanto aguar-

dam o programa de governo seguinte. Uma festa.

Os partidos da coligação ainda quiseram o agendamen-

to de um debate sobre a vinculação de Portugal ao euro 

esquerda’ rejeitou a proposta em nome da ‘tradição’.

Ou seja: a tradição parlamentar molda-se à vontade do 

freguês. É negada quando se trata de impor um desastre 

chamado Ferro Rodrigues. É reposta para não sujeitar o 

PCP e o BE ao embaraço de explicar a sua duplicidade, 

Manuela Ferreira Leite atreveu-se um dia a dizer, num 

registo irónico, que as reformas de fundo em Portugal só 

poderiam ser implementadas desde que se ‘suspendesse’ 

a democracia durante seis meses. Ia caindo o Carmo e a 

Trindade.

virar a democracia do avesso, por tempo indeterminado, 

incorporando no ‘arco da governação’ dois partidos totali-

-

ciar uma ‘corrente’ alternativa no PS e que surjam outros 

-

nio Costa ser primeiro-ministro tendo sido derrotado nas 

que afirmou, num dos seus discursos pós-eleições: «Em 40 

anos de democracia, nunca os governos de Portugal depen-

não sancione um logro, ao arrepio da vontade do eleitora-

-

centração’ para São Bento no dia da votação do Programa 

para montar a ‘muralha de aço’?… 

*SOL.PT

Farsa segue dentro de 
momentos
Dinis de Abreu*
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Caminhamos a passos largos 
para o dealbar do ano e, 
consequentemente, para o 
início do outro e, em jeito 

de antecipação, não podíamos dei-
xar de assinalar os grandes feitos 
conseguidos, neste ano, por dois 
clubes, um mediano mas que sou-
be capitalizar os ganhos que obteve 
da requalificação das suas infra-es-
truturas para atacar, de forma ou-
sada, outras áreas, e um outro que, 
gradualmente vinha observando 
uma queda livre, situação invertida 
quase que num ápice com a indi-
cação de um novo presidente, este 
que realmente está a dar sinais de 
grande maturidade. Falamos, sim, 
do Estrela Vermelha  e Ferroviário, 
ambos da cidade de Maputo, dois 
exemplos a ter em conta. 

O Ferroviário de Maputo assina-

lou, a 13 de Agosto último, 91 anos 

de existência e, coincidentemente, 

num ano de grandes realizações, a 

começar pela conquista do seu dé-

cimo título nacional de futebol que 

lhe fugia há algum tempo. Na ver-

dade, a indicação de Sancho Júnior 

para presidente desta colectividade 

está a imprimir outra dinâmica na 

vida da colectividade e os resulta-

dos desportivos ou as acções prá-

ticas mostram um Ferroviário em 

crescendo, fazendo inveja a alguns 

colossos, mormente da capital do 

país, que vêm revezando o bom e 

o mal em todos os capítulos, salvo 

raríssimas excepções, como no caso 

do Costa do Sol, em que a mudança 

de presidente trouxe mais vitalidade 

ao clube.  

O Desportivo de Maputo, um gi-

gante adormecido, é, por sua vez, o 

exemplo de um clube histórico que 

está na iminência de se reduzir à 

insignificância caso não se encontre 

um antídoto ou panaceia para fazer 

face à crise financeira e o facto de a 

equipa sénior masculina de futebol 

ter escapado a despromoção na últi-

ma jornada mostra claramente que 

as coisas não andam bem no ninho 

alvi-negro. Mas vamo-nos concen-

trar no propósito deste trabalho: 

destacar os que mais se evidencia-

ram.

Para além da conquistar o Moçam-

bola, o Ferroviário gastou cerca de 

100 milhões de meticais pela reabi-

litação da antiga catedral do nosso 

futebol, o mítico Estádio da Ma-

chava. Mas há plano, a curto prazo, 

de vir investir na edificação de um 

restaurante, um centro social para 

além de uma loja para servir os seus 

sócios e simpatizantes.  

Outras acções: incluem a constru-

ção, na sede do clube na baixa, de 

um ginásio e repavimentação do 

campo de hóquei em patins; monta-

gem de um poste de transformação, 

vulgo pt, para reforçar a qualidade  

e capacidade da corrente eléctrica; 

reabilitação da piscina e campo de 

basquetebol e construção de muro 

Os clubes que fazem a diferença

Ferroviário e Estrela Vermelha em grande estilo!
quatro títulos em quatro modalidades

Por Paulo Mubalo

de vedação no Estádio da Machava.

Recorde-se que os locomotivas 

conquistaram o décimo título do 

Moçambola depois de um interreg-

no de cinco anos, pois ergueram a 

taça de campeão nacional em 1982, 

1989, 1996, 1997, 1999, 2002, 

2005, 2008 e 2009.

Outrossim, são os actuais campe-

ões nacionais de basquetebol, em 

seniores femininos e nesta condi-

ção vão disputar a fase final da taça 

de dos clubes campeões de África, 

a realizar-se, em Luanda, Angola, 

de 27 de Novembro a 6 de Dezem-

bro. Ou seja, estão em duas frentes 

africanas.

Quanto ao Estrela Vermelha, que 

surgiu a 5 de Dezembro de 1979,  

vai completar este ano 36 anos e a 

requalificação do seu património e 

a visão estratégica do seu presiden-

te, Luís Manhique e parte do seu 

staff podem ter contribuído para o 

sucesso. Isto porque no passado o 

Estrela Vermelha era um clube de 

guerrinhas internas aparentemente 

insanáveis.

Na verdade, o clube está auto-sufi-

ciente financeiramente a partir dos 

projectos de requalificação do pa-

trimónio, que têm como principal 

função emprestar sustentabilidade 

financeira ao desporto. A partir da 

requalificação, o clube passou a ter 

certa capacidade para, gradualmen-

te, não só repor as modalidades que 

estavam paradas como apetrechá-

-las com jogadores de qualidade, 

garantindo-lhes assistência médica 

e medicamentosa e alimentação 

adequada.

Na verdade, o Estrela Vermelha está 

a um passo de regressar ao Moçam-

bola e um dos desafios que poderá 

enfrentar está relacionado com a 

construção do campo de Marra-

cuene, pois a nosso ver as obras 

estão atrasadas tendo em conta as 

previsões iniciais. Na verdade, a 

aldeia desportiva vai compreender, 

no geral, todas as infra-estruturas 

necessárias para a alta competição e 

numa primeira fase será construído 

o campo principal, com balneários, 

cabine de imprensa, bancadas com 

capacidade para 1500 pessoas e 

zona de estacionamento. Na segun-

da fase serão erguidos os complexos 

para estágio de atletas, a piscina, es-

paços de lazer, sala de conferências, 

parque infantil e outras infra-estru-

turas de apoio e de rendimento, que 

virão das propostas dos sócios ou de 

parceiros interessados, para além do 

campo de treino.

Em termos de troféus conquistados 

este ano, o Estrela Vermelha sa-

grou-se campeão de boxe da cidade 

de Maputo e é campeão nacional 

em título, com largas possibilidades 

de revalidá-lo; é bi-campeão nacio-

nal de karaté (kimura shukokai), 

bi-campeão da cidade de Maputo 

em hóquei em patins. 

Há que referir que na história da 

modalidade, depois da hegemonia 

da extinta UFA,  nos primeiros anos 

da independência nacional, seguiu-

-se o Costa do Sol, o Desportivo 

(clube com mais títulos conquista-

dos), o Estrela e novamente o Des-

portivo, tendo de permeio a extinta 

Mabor e o Ferroviário de Maputo.

O Estrela Vermelha está a dispu-

tar a finalíssima da poule de apu-

ramento pela zona sul com largas 

possibilidades de ascender ao Mo-

çambola-2016.

No próximo ano a colectividade vai 

introduzir a ginástica, o xadrez, o 

voleibol e o boxe feminino.

O Ferroviário de Maputo movi-

menta oito modalidades, a saber, 

futebol, basquetebol, hóquei em 

patins, natação, atletismo, boxe, gi-

nástica e andebol.

 Sancho Júnior, o homem que está a revolucionar o Ferroviário

Com as eleições à pre-
sidência da Liga Mo-
çambicana de Futebol, 
(LMF) marcadas para 

27 de Novembro próximo, rei-
nam muitas expectativas em tor-
no do provável vencedor, tendo 
em conta o perfil de cada um e 
ao mesmo tempo um misto de 
cepticismo, no seio dos amantes 
do desporto, particularmente os 
amantes de futebol. Por várias 
razões.

Para já, Enoque João, um dos 

prováveis concorrentes, apenas 

apareceu uma única vez na im-

prensa a manifestar o desejo de 

se candidatar e, de lá a esta parte, 

não se conhece nenhum trabalho 

que tenha realizado. A menos 

que seja de forma discreta.

Aliás, alguns dirigentes de clu-

bes contactados pelo SAVANA 

a este propósito afirmaram que 

só têm conhecimento de que este 

vai se candidatar via-imprensa, 

o que naturalmente abre espa-

ço para muitas especulações. De 

resto a humilhação que passou 

quando tentou concorrer à presi-

Eleições na Liga Moçambicana de Futebol ao rubro

Camarão que dorme a onda leva
Por Paulo Mubalo

dência da Federação Moçambicana 

de Futebol poderá estar a pesar na 

tomada de decisão. 

O outro candidato, Carlos de Sousa 

(Dr. Cazé), que fez a sua apresenta-

ção ladeado de dirigentes de alguns 

clubes, depois de longo período 

de silêncio, parece ter acordado 

do sono profundo a que, aparen-

temente, esteve mergulhado, pelo 

menos no que a acções concretas 

diz respeito. Na verdade, tal como 

Enoque João, Carlos de Sousa há 

muito que não aparecia em público 

com regularidade e muitos são os 

que até hoje não conhecem o seu 

programa, excepto alguns trechos 

que vão aparecendo de forma desfi-

gurada na imprensa. 

Informações disponíveis indicam 

que Cazé se reuniu, recentemente, 

com os clubes da zona centro, sen-

do que neste momento está a tentar 

“namorar” os clubes da zona sul. 

Não são conhecidas as razões ob-

jectivas que fizeram com que só 

agora começasse a apresentar, aos 

clubes, o seu programa e as poucas 

informações que circulam nas redes 

sociais indicam haver uma tentati-

va de os Ferroviários se unirem em 

torno deste candidato. Mas sendo 

poucos Ferroviários a tarefa não se 

afigura fácil, daí que só uma nova 

concertação é que poderia colocá-

-lo à frente daquele organismo, daí, 

provavelmente, o facto de estar a 

correr contra o tempo.

Cazé goza de forte capital simbó-

lico, mas está a enfrentar oposição 

de alguns clubes que querem uma 

pessoa mais jovem, quiçá mais di-

nâmica  mas com maturidade e ex-

periência a nível directivo.

Couana em vantagem?
De fontes inside, apurámos que  

Ananias Couana é o candidato que 

está a ganhar terreno e o delfim 

da maioria dos clubes filiados na 

LMF contrariamente aos outros, 

muito pela sua verticalidade e sen-

tido de responsabilidade, para além 

de estar a “vender sistematicamen-

te o seu peixe”, uma vez que o seu 

manifesto eleitoral é de domínio 

público, faz já muito tempo. Cou-

ana visitou os clubes da região sul, 

centro e norte e diz ter ficado com a 

sensação de que estão com ele, pois 

as inquietações que foram colocan-

do encontram respostas no seu pro-

grama. Aliás, antes, Couana ou-

viu as preocupações da imprensa 

desportiva as quais também en-

contram resposta no seu ambi-

cioso e inovador programa. Em 

resumo, ele tem como desafios 

os seguintes: melhoria da quali-

dade do nosso futebol; melhoria 

da qualidade das infra-estrutu-

ras desportivas; formação de jor-

nalistas desportivos; necessidade 

de actualização ou alteração dos 

regulamentos das competições; 

necessidade de se publicitar cada 

vez mais o Moçambola; neces-

sidade de se fazer estatísticas 

regulares para se aferir o núme-

ro de espectadores que assistem 

aos jogos, obedecendo critérios 

como, idade, sexo; necessidade 

de haver maior envolvimento de 

todos os actores na busca de al-

ternativas para o crescimento do 

nosso futebol; necessidade de se 

repensar o futebol profissional 

em Moçambique; necessidade 

do crescimento da LMF junta-

mente com outros parceiros; e a 

necessidade de os clubes serem 

mais aguerridos sobretudo na 

busca de patrocinadores. 
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A 
selecção nacional de fu-
tebol, os Mambas, está a 
90 minutos de regressar 
ao TOP-20 das melhores 

selecções africanas, após vencer, 
na noite desta quarta-feira, no 
Estádio Nacional do Zimpeto, a 
sua congénere do Gabão, em jogo 
a contar para a primeira mão das 
eliminatórias de acesso à fase de 
grupos das qualificações ao Mun-
dial-2018, a ser disputado na Rús-
sia. O golo, que dá vantagem ao 
combinado nacional na elimina-
tória, foi apontado por Hélder Pe-
lembe, à passagem do minuto 54.

Com Clésio a jogar a lateral direi-

to, pela primeira vez nos Mambas, 
após estreitar-se nesta posição no 

Benfica de Portugal, os Mambas 
entraram bem na partida e, logo 

aos dois minutos, Domingues es-

teve perto de marcar, ao correspon-

der positivamente o cruzamento de 

Reinildo, que também actuava pelo 

lado direito. 

Até aos 25 minutos da primeira 

parte, a partida estava repartida, 

com mais tendência ofensiva do 

combinado nacional. Entretanto, 

esta tendência mudaria de sentido 

nos minutos seguintes e foi com 

muita naturalidade que, aos 30 mi-

nutos, a selecção gabonesa atirou 

uma bola ao ferro.

Aliás, até aos 40 minutos, Gabão 

mostrava que estava em Maputo 

para marcar e, mesmo com a au-

sência do avançado do Borussia de 

Dortmund, Pierre-Emerick Auba-

meyang, continuava a incomodar a 

defensiva moçambicana, que tinha 

Jeitoso e Zainadine Júnior, como 

dupla de centrais, devido à lesão de 

Mexer.

Porém, Moçambique voltaria aos 

caris nos últimos cinco minutos 

da primeira parte e, por duas ve-

zes, teve a chance de marcar, mas 

como sempre, a eficácia não esteve 

em dia.

No reatamento da partida, a equipa 

treinada pelo português Jorge Cos-

ta entrou mais forte, mas seria Mo-

çambique a fazer o único golo da 

partida, pelo avançado do Orlando 

Pirates, da África do Sul, com um 

pontapé fulminante.

Pelembe dedicou o golo ao povo 

Pelembe renova 
esperança…
Por Abílio Maolela

moçambicano, em particular ao 

público que esteve presente no 

Estádio Nacional do Zimpto, que 

apesar de ser em número reduzido, 

fez-se ouvir.

Com a segunda mão à vista neste 

sábado, na cidade gabonesa de Li-

breville, o autor do golo, que ain-

da dá alegria aos moçambicanos, 

considera que o único veneno que 

os Mambas precisam ter, é a con-

certação. 

Por sua vez, Boris Pucic, que es-

treou-se no comando técnico da 

selecção nacional, congratulou à 

equipa pela forma como abordou a 

partida, considerando que as 72 ho-

ras que separam os dois jogos não 

irão nos afectar.

Se Pucic congratula os seus pupilos 

pela abordagem do jogo, o mesmo 

não se pode dizer dele, que foi cri-

ticado, pelas suas opções técnicas, 

nas substituições, ao tirar Hélder 

Pelembe e Reinildo, em detrimento 

de Reginaldo, que permaneceu na 

partida até aos 90, saindo apenas 

por lesão.

O seleccionador gabonês, Jorge 

Costa, admitiu que a sua equipa 

“fez um mau jogo”, no Zimpeto, 

mas “não saí preocupado”.

Para Costa, o cansaço terá sido o 

principal factor, pois, a sua equi-

pa não fez nenhum jogo no solo 

pátrio, devido à chegada tardia da 

maior parte dos jogadores. 

Sobre a ausência do avançado do 

Dortmund, Jorge Costa revelou 

que o mesmo não se sentia bem, 

mas conta com o mesmo para o 

jogo da segunda mão.

Aliás, para Moçambique integrar a 

lista das 20 melhores selecções de 

África precisa arrancar um empa-

te ou, na pior das hipóteses, perder 

com uma margem mínima de um 

golo. Para as bandas gabonesas, o 

cenário é outro. A equipa do antigo 

capitão do Futebol Clube de Porto 

precisa vencer por 2-0, resultado 

que admite que não será fácil. 

Realçar que o jogo de amanhã é 

decisivo para a continuidade dos 

Mambas nas provas africanas e da 

FIFA para os próximos dois, após 

a precoce eliminação da equipa das 

qualificações ao CAN-2017, a ser 

disputado no Gabão. 

Hélder Pelembe regressou e renovou as esperanças moçambicanas
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Por Luís Carlos Patraquim
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O 
escrevedor desta crónica ia nascer mas não sabia. Aliás, só soube muito mais tar-

de, constatação que de pouco lhe tem valido. E nasceu ali, um pouco depois da 

circunvalação, ou melhor, foi levado para lá, num desenrascado dédalo, espécie 

de afluente com casas de alguma alvenaria, madeira e zinco e muito caniço, entre 

quintais e árvores, alindado com a Av. do Trabalho. Ter-se-á chamado1º de Maio e, antes 

disso, talvez  Diocleciano Fernandes das Neves, o autor de Itinerário de uma Viagem à 

Caça de Elephantes  tenha calcorreado esse mato de então ou Louis Trichard, exausto e já 

agónico, por ela tenha percebido o mar de Delagoa Bay antes de soçobrar. 

Estava ele, o escrevedor, naquele estado de não-ser e já a casa, melhor, o edifício se cons-

truía. Pancho Guedes chamou-lhe Prometheus, ficando o dito no cruzamento da Massano 

de Amorim com a António Enes. Quando se assomou, vivendo nele, à varanda do segundo 

andar – faz o autor deste texto uma oportuna elipse -, já a Massano se chamava Mao Tse 

Tung e a artéria do António, salvo seja, que morreu sem que lhe cortassem nenhuma, leva-

va o nome de Nyerere. A cidade, Maputo, essa, conhecida de alguns dos leitores.

Ainda se lembra, o marçano deste cabaz de letras mais ou menos agregadas em forma de 

sentido, de jogar à bola no areal da Massano mais para as bandas onde se esparramava a 

Malhangalene, ainda sem a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, Depois veio o asfalto, 

nada mau, já que a cidade crescia, era uma capital e o matope, na estação das chuvas, 

incomoda e desfeia. 

Depois de  imaginar-se um conhecedor de si mesmo, nem sabe ele as vezes que passou 

pelo Prometheus, antes e depois do edifício alto, ao lado, onde visitava amigos e discutia a 

revolução, primeiro por vir e depois chegada, no banco alto do bar do Sheik.

Prometheus sabemos quem é, o titã agrilhoado, o que roubou o fogo dos deuses e o entre-

gou aos homens, o que tem o fígado devorado pela águia mas logo regenerado, o que está 

numa rocha do Cáucaso e na tragédia de Ésquilo. 

O prédio de Pancho Guedes tem varandas maneirinhas, sem as curvas de Gaudí, e, no alto 

da cabeça, uns dentes ou um pente, daqueles que as mulheres usam, só não sei se alinhado 

com a saliência das varandas porque nunca pude medir. As flats são para casais novos, 

uma sala, um quarto maior, outro bem mais pequeno para o que se quiser. Quem o habita 

aconchega-se como quem faz do espaço e da luz uma manta para aquecer o corpo, afa-

gando ao redor das linhas onde se move os totens e os tabus derivados, agora designados 

por cultura material.

Pouco sabe, este desalmado de tantas peregrinações, da arquitectura, cemiterial, militar, 

habitacional, monumental, de regime, industrial, o que se queira.

“Falemos de casas, do sagaz exercício de um poder/tão firme e silencioso como só houve/ 

no tempo mais antigo (…)”, Herberto. Ou de ver, e o filme da rememoração projecta-se 

para um tempo que é a pantalha de outra, ou esta mesma cidade, em que não morando no 

edifício, por uma noite – devia ser um sábado – lhe acenam da varanda entre folguedos 

e risos de festa no ar, o Gulamo Khan, o José Rebola, que o prédio era de uma jeunesse 

à Woodstock, a guerra era ao Norte e havia de se ir ter com ela ou não, a colonialidade 

dobrava-se ao esgar da ciática e mal se sabia, mas praticavam-se as idas e vindas ao ca-

niço, a Matalana, entre livros subversivos e gestos úteis de participação cidadã, tentando 

derrubar os muros dos quintais. Adivinhando esta oscilação, Craveirinha podia dizer que 

a “a distância que vai da estrada do Zixaxa à Polana exprime uma grandeza e não uma 

separação”. A frase foi muito polémica para os que tresliam o Processo Histórico, não este 

que estamos com ele, mas o mais fácil, do Juan Clemente Zamora.Cita-se de cor e pede-se 

perdão mas o que o poeta afirmava era um vaticínio que um dia se há-de cumprir, não obs-

tante as novas circunvalações, os prédios pornográficos que as gruas do trottoir da finança 

erguem numa abordagem sem elegância, espojando as partes nada pudendas por sobre as 

casas antigas. Algumas de Pancho Guedes., o arquitecto azul, o stiloguedes, o Vitruvius, o 

que ainda não tem nem rua nem itinerário e não são só as casas, o Leão que Ri, a padaria 

Saipal, o Dragão, por aí, tantas. 

Pois, volta-se a Herberto, “Estes são os arquitectos, aqueles que vão morrer,/ sorrindo com 

ironia e doçura no fundo/ de um alto segredo que os restitui à lama.” Restas-nos a “boca 

subtil” e, a desgosto, a “treva das palavras”, Prometheus.

Prometheus, a casaA 
Directora de Marketing do restau-

rante Maputo waterfront, uma das 

referências turísticas da capital do 

país, Maggy Francillette, considera 

que o Ministério da Cultura e Turismo deve 

incentivar os agentes económicos ligados ao 

turismo no país. “Acho que o turismo é um 

sector muito importante para o crescimento 

e alívio da pobreza no país. Na criação de 

emprego para os moçambicanos. Tem muitas 

possibilidades de emprego a todos os níveis. 

As autoridades deviam apoiar e incentivar os 

operadores da área de restauração, turismo e 

hotelaria. Precisamos de apoio, encorajamen-

to, precisamos de ser acariciados mais porque 

é um sector que pode dar mais emprego aos 

moçambicanos”, apela Maggy Francillette.

Para a responsável de eventos, os locais pro-

motores da cultura deviam ter um abate em 

termos de impostos. “Há países que incen-

tivam os locais turísticos a promoverem a 

cultura. Eles encorajam os operadores turís-

ticos, hotéis e restaurantes a terem danças e 

música e têm uma contrapartida: um abate 

“Precisamos de incentivos”
nos impostos. Para encorajar os estabeleci-

mentos a contratarem artistas e o que se nota 

é que mesmo em barracas encontras música 

ao vivo. Os turistas sabem que podem encon-

trar a cultura de um local do país em qual-

quer lugar. Que seja um som de uma guitarra 

ou outros instrumentos musicais, encontras 

pessoas a promoverem espectáculos de dança 

tradicional. Os turistas vão lá sempre porque 

sabem que ali vão encontrar cultura local de 

alguma forma. Visitando esses locais da ci-

dade também podem encontrar a cultura do 

país”, frisa.

O elevado custo para a promoção de eventos 

culturais fez com que o estabelecimento re-

duzisse a realização dos mesmos. “Tivemos 

de reduzir o programa de música ao vivo por 

causa dos custos porque o artista precisa de 

ser pago. Passaram daqui vários artistas que 

são referências do jazz de Maputo. Muitos 

artistas passaram daqui. Depois de um tempo 

tivemos de reduzir os programas por causa 

dos custos que são elevados. Eu entendo que 

os artistas têm de viver e o salário deve sair de 

um sítio”, esclarece.

Os locais que promovem a cultura moçambi-

cana merecem reconhecimento por parte das 

autoridades. “Não sei exactamente, mas as 

casas que realmente fazem esforço para o de-

senvolvimento da cultura deviam ter o reco-

nhecimento por parte das autoridades. Esse 

reconhecimento seria em termos de compen-

sações que não têm de ser necessariamente 

monetárias, pode ser um abate nos impostos 

por exemplo. Especificamente para facilitar a 

produção de talentos locais. É muito impor-

tante. Todos os turistas conhecem o Maputo 

waterfront. Toda a gente que vem de fora já 

tem o programa de passar por aqui. Agora já 

não temos como contar com artistas como no 

passado. Agora só temos música ao vivo uma 

vez por semana, aos sábados. Tento manter 

isso porque não quero perder essa maneira de 

estar. Não sei como contornar isso. Os tem-

pos são difíceis”, finaliza.
A música ao vivo nas casas de pastos reduziu 

drasticamente

A 
pianista moçambicana, Melita 
Matsinhe, escolheu o título “Em 
Paz...” para o concerto a realizar no 
dia 13 de Novembro às 19:30 horas, 

no auditório do Instituto Nacional de Co-
municações de Moçambique (INCM) loca-
lizado ao longo da Avenida OUA, na cidade 
de Maputo.

“Em Paz...” são anseios, desejos, inquietações 

que permanecem no inconsciente da pianista 

Melita Matsinhe. É neste contexto que a pia-

nista acredita que a música tem uma função 

de provocar estados da alma, ansiando uma 

paz de espírito. Daí o título deste concerto.

O concerto “Em Paz...” estará dividido em 

três momentos: a abertura da noite será feita 

por pianistas de palmo e meio que irão apre-

sentar os resultados da partilha de conhe-

cimentos com a monitora, por sinal Melita 

Matsinhe. 

A segunda parte é dedicada ao Ano Inter-

nacional da Luz e, para efeito, a pianista 

Melita Matsinhe e o poeta Eduardo Quive 

partilham o palco onde o foco é A Palavra, a 

Mulher e a Luz e a terceira parte será a inter-

pretação do repertório, em trio (Melita Mat-

sinhe, Filipe Fumo e Simão Nhancule) tendo 

como convidados elementos da Associação 

Moçambicana de Dança desportiva.

Para a noite de “Em Paz...” a pianista preten-

de levar ao seu público um conjunto de obras 

Pianista Melita canta “Em paz”
antigas e novas e, através delas, interagir com 

a audiência, levando consigo nas suas compo-

sições ritmos melódicos tradicionais, latinos 

e clássicos, fazendo uma combinação com os 

sons rústicos dos tambores executados por 

Simão Nhacule e a linha do contrabaixo a 

cargo de Filipe Fumo, cujo resultado alcan-

çado nos remete a sons e ritmos tradicionais 

como o Chihoda, Mapiko e outros. A.S
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A 
Associação Casa do Artista está ofi-

cialmente a funcionar no almoxari-

fado, um emblemático edifício, que é 

a primeira casa de alvenaria constru-

ída na cidade da Beira. Homens e mulheres 

ligados às artes manifestaram todo o tipo de 

actividades artísticas para comemorar a sua 

inauguração, ocorrida recentemente naquela 

urbe. 

A presidente da Casa do Artista, Maria Pinto 

de Sá, aproveitou a ocasião para condecorar 

os membros honorários daquele organismo, 

nomeadamente Felício Pedro Zacarias, Tove 

Westberg e Rui de Azevedo, antigo governa-

Brilha no almoxarifado
dor de Sofala, da embaixada da Noruega em 

Maputo e coordenador do ensino da língua 

portuguesa nos países de África Austral, res-

pectivamente. 

Maria Pinto de Sá, que se mostrava bastante 

emocionada por finalmente a Casa do Artista 

funcionar no edifício próprio, e ainda emble-

mática no país, contou os contornos que de-

ram a iniciativa da criação da Casa do Artista, 

que segundo ela visa essencialmente promo-

ver a arte e cultura. 

Promoção, activação e divulgação de valo-

res culturais é o foco desta agremiação, que 

embarcará nas artes plásticas, música, dança, 

literatura, teatro, cinema, fotografia e ainda 

investigar e formar futuros artistas. 

O edil da Beira, Daviz Simango, manifestou a 

sua satisfação por existir mais um organismo 

na urbe ligado à promoção da cultura. Aquele

dirigente municipal louvou a iniciativa de 

preservação do emblemático edifício da urbe, 

tendo por isso lançado um apelo no sentido 

das organizações públicas e privadas envere-

dar pela preservação da história. 

Por seu turno, o director adjunto da Educa-

ção e Cultura em sofala, Domingos Nhanca-

lize, defende que o edifício histórico deve ser 

valorizado. Para Nhancalize, não restam dú-

vidas que os fazedores da arte irão preservar o 

almoxarifado. (Domingos Bila)
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec  Vilanculo (Fotos)

Nesta vida sabemos que diariamente encontramos aqueles que têm moti-

vos para sorrir. Quem não tem motivos para sorrir até pode questionar 

como é que os outros sorriem enquanto os outros não têm motivos para 

tal. Parece que é assim desde que o mundo é mundo. Enquanto outros 

sorriem, outros estão tristes. A vida é assim.

Com essa coisa de outros a sorrirem enquanto outros estão tristes veio-me à 

tona a conversa que tive, uma das vezes, com Joel Libombo, aquando da prepa-

ração da expo Milano, ele presidia a comissão organizadora do pavilhão de Mo-

çambique na Itália. Antes de iniciar a entrevista, Joel Libombo acabou confessa-

do que, no tempo em que exercia o cargo de Ministro da Juventude e Desportos 

passou por uns momentos menos agradáveis. Ele referiu que tudo que acontecia 

de mal no desporto recaía sobre ele como ministro. Afirmou ele que todos os 

inícios de semana procurava ver as notícias nos jornais, para ver o que havia sido 

escrito sobre a sua pessoa. Foram momentos de poucos risos como vemos neste 

momento de conversa com a vice-Ministra da Educação e Desenvolvimento 

Humano, Luda Hugo.

Às vezes para algumas figuras encontrar um momento de descontração é bas-

tante difícil. Isso deve-se, às vezes, às questões candentes que tenham de resolver 

no momento. Sabemos que o país atravessa muitas dificuldades, para o caso dos 

nacionais que vivem no estrageiro, que têm enfrentado dificuldades de adqui-

rir os seus bilhetes de identidade e passaportes biométricos. Esse tem sido um 

dos problemas que mais os apoquentam. Mesmo os homens de negócios têm 

reclamado muito sobre essa questão. Até sugerem isenção de vistos para realizar 

negócios noutros países. 

Com estes sorrisos que vemos do Ministro dos Negócios Estrangeiros e coo-

peração, Oldemiro Baloi, e do representante da CTA, Kebut Patel, parece que 

foi encontrada uma solução para que os homens de negócios do país tenham 

alguma vantagem no que se refere à isenção de vistos de negócios. Ou será que 

o motivo é outro?

Para outros o cenário não é para sorrisos. Para o que dá para perceber pelo 

semblante da Ministra da Saúde, Nazira Abdula, e a antiga Ministra da justiça, 

Benvinda Levi, não há motivos para sorrir. O assunto é sério. O que estará a 

explicar a Ministra da Saúde que concentra o olhar da antiga ministra? Pelo que 

vemos neste diálogo não há motivo para risos.

Idêntico diálogo, de rostos sérios, é também de Victor Gomes, PCA dos CFM 

e antigo Administrador do Banco de Moçambique, com o porta-voz do mesmo 

banco, Waldemar bastos. A situação económica do país é deveras preocupante. 

A dívida pública nunca baixa. São questões que inquietam estes gestores. 

Quem nos deixa na dúvida se o seu rosto está para o riso ou seriedade é o Editor 

do MediaFax, Fernando Mbanze, depois graduar na área do Ensino de Portu-

guês. Os louros ficam para mais tarde.     

Entre risos e seriedade
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto Naíta Ussene

Apesar de oficial e formal-
mente o Ministério da 
Saúde (MISAU) falar 
de redução significa-

tiva dos casos, a verdade é que o 

Estado continua a perder largos 

milhões de Meticais por roubo 

de medicamentos no Serviço Na-

cional de Saúde, para posterior 

colocação dos fármacos roubados 

no mercado negro. Quantidade 

considerável dos medicamentos 

desviados do sector público vai 

para as farmácias privadas, maio-

ritariamente geridas por pessoal 

do Serviço Nacional de Saúde e/

ou por pessoas relacionadas com 

àquelas. 
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Desvio de medicamentos do SNS continua  



Savana 13-11-2015
EVENTOS

1

o 1140 

EVENTOS

Os trabalhadores do 

Barclays Bank Mo-

çambique estão a 

levar a cabo acções 

de Responsabilidade Social 

por todo o país. Esta inicia-

tiva faz parte de um projecto 

do Banco chamado “Marca 

a Diferença por 1 dia” em 

Barclays incentiva partilha 
nos colaboradores

que todos os colaboradores 

podem dar o seu contributo 

com acções de Responsabi-

lidade Social, cujo objectivo 

primordial é o apoio à socie-

dade.

Durante o mês de Novembro, 

os colaboradores do Barclays 

irão visitar escolas, orfanatos, 

hospitais e outras unidades 

carenciadas, com o objectivo 

de partilhar conhecimento, 

como hábitos de poupança, a 

importância da educação nas 

suas vidas e o papel da Ban-

ca, no futuro destes jovens. 

As visitas incluem também 

actividades, convidando as 

crianças a plantar árvores nas 

escolas. 

A Escola 3 de Fevereiro e a 

Escola da Polana receberam, 

semana passada, em Mapu-

to, a visita de colaboradores 

do Barclays, onde os alunos 

puderam demonstrar o seu 

conhecimento em relação à 

Instituição e ao que significa 

Poupança, numa associação à 

campanha lançada durante o 

mês de Outubro. Estas esco-

las foram apadrinhadas pelo 

Barclays no âmbito da Cam-

panha da Poupança lançada 

pelo Banco de Moçambique. 

(E.C)
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O 
Standard Bank tornou-
-se, desde segunda-feira, 
9 de Novembro, parceiro 
financeiro do MozTech, a 

primeira Expo Digital de Moçam-
bique, ao abrigo de um Memoran-
do de Entendimento celebrado em 
Maputo.

Com esta iniciativa, o banco pre-

tende utilizar a MozTech para 

envolver a sociedade na criação 

de produtos e serviços financeiros 

inovadores, que respondam às ne-

cessidades diárias dos seus clientes 

de forma personalizada e simples, 

independentemente da sua locali-

zação.

O acordo, válido por dois anos, foi 

assinado pelo Administrador De-

legado do Standard Bank, Chu-

ma Nwokocha, e o Presidente da 

Comissão Executiva da MozTech, 

Daniel David.

Chuma Nwokocha disse que o 

Standard Bank decidiu apoiar fi-

nanceiramente o MozTech como 

forma de contribuir para a digita-

lização da banca nacional, de modo 

a acelerar o processo de inclusão 

financeira e bancarização da socie-

dade moçambicana.

Standard Bank apoia Expo Digital
Na 2ª edição do MozTech, realiza-

da em Maio último, em Maputo, o 

Standard Bank apresentou as pla-

taformas USSD-SMS Banking e 

Snapscan, que se encontravam ain-

da na fase de teste. 

“Nas próximas duas edições da 

feira, nas quais vamos participar 

como parceiro financeiro, compro-

metemo-nos a apresentar soluções 

novas, alinhadas com a nossa visão 

da banca do futuro, que passa pelo 

uso da moeda virtual, integração de 

canais, entre outras inovações, pois 

acreditamos que o futuro do País e 

a sustentabilidade de qualquer em-

presa passa pela inovação tecnoló-

gica”, realçou Chuma Nwokocha.

Daniel David considerou a parceria 

com o Standard Bank como estra-

tégica, tendo em conta que num 

país como Moçambique as tec-

nologias desempenham um papel 

fundamental no impulsionamento 

do desenvolvimento. 

“A digitalização é um factor pre-

ponderante para o desenvolvimen-

to de qualquer sociedade empresa-

rial pública ou pessoal. Quem não 

está no digital, está condenado ao 

insucesso pelo que nós temos de 

jogar um papel de promoção, dina-

mização e integração das comuni-

dades, dos empresários e também 

das instituições públicas, nesta luta 

pela digitalização dos negócios e 

dos processos produtivos que a so-

ciedade tem”, disse Daniel David. 

Na sequência da assinatura do Me-

morando de Entendimento reali-

zou-se, no mesmo dia, a cerimónia 

de lançamento da terceira edição 

do MozTech, que foi marcada por 

uma apresentação por parte do Ad-

ministrador Delegado do Standard 

Bank sobre a evolução dos serviços 

bancários em Moçambique, intro-

dução e impacto das tecnologias 

de informação e comunicação na 

banca, assim como os desafios que 

o futuro impõe. 

Sobre os desafios, Chuma Nwoko-

cha apontou a digitalização como 

o principal, na medida em que esta 

“vai ajudar na inclusão financei-

ra dos cidadãos, que é a aposta do 

Governo, para além de tornar os 

bancos mais acessíveis e próximos 

dos seus clientes”.

O 
Alto Comissariado do 
Canadá em parceria com 
a New Faces New Voi-
ces e The Pacific Institute 

lançou, na última quinta-feira, na 

Cidade de Maputo, o programa 

“Mozambique Young Women in 

Leadership (MYWIL)”, cujo ob-

jectivo principal promover o lugar 

da mulher no mundo empresarial 

e criar uma rede de futuras líderes 

no país. 

O programa tem como apoiantes: 

a actual dirigente Barclays Luísa 

Diogo, a activista social Graça Ma-

chel e o Alto-comissário do Cana-

dá, Shawn Barber. Como mentoras 

do projecto, várias mulheres no 

panorama empresarial moçambica-

no tais como: Paula Boca do BCI, 

Anne-Marie Chidzero do Finan-

cial Sector Deepening Programme 

Mozambique, Henriqueta Hun-

guana da ICC, Katia Daúde Gon-

çalves do IFC, entre outras. 

Na sua intervenção, Shawn Barber 

afirmou que, ao longo dos últimos 

dois meses, o Alto-Comissariado 

de Canadá em Maputo e Conselho 

Empresarial Canadá-Moçambique 

juntou-se com a New Faces New 

Governo do Canadá apoia lideranças femininas

Voices e a Pacific para criar um 

programa único para jovens mu-

lheres emergentes em negócios em 

Moçambique. 

 “Esta parceria foi firmada com o 

intuito de criar habilidades e capa-

cidades de liderança nas mulheres 

empresárias emergentes por forma 

a desempenharem papéis de lide-

rança cada vez mais importantes 

nos sectores económicos e finan-

ceiros da sociedade moçambicana”, 

disse. 

Por sua vez, Luísa Diogo, uma das 

apoiantes do projecto MYWIL que 

falou do seu percurso profissional, 

afirmou que o assunto de equidade 

de género não é novo, “é preciso que 

as mulheres lutem para conquistar 

os seus espaços e mostrar as suas 

capacidades profissionais. Sendo 

que a história revela que nem sem-

pre as mulheres ocuparam posições 

de liderança, mas actualmente, elas 

revelam, no sistema financeiro e nas 

esferas públicas, a sua competência 

e capacidades natas.”

Para Diogo, os desafios que as mu-

lheres deverão ultrapassar para que 

se tornem verdadeiras líderes são 

enormes. “É preciso adoptar uma 

postura própria, coerente e con-

sistente, saber que a sua imagem 

Mulher num mundo masculino é 

muito sensível e vulnerável, Short 

cut (atalho) não funciona, adopte 

seu estilo e seja consistente, apoie 

outras e fortalece sua posição. Fa-

zer seu trabalho de forma a ser re-

conhecida e não perder seu charme 

feminino”, apelou Diogo. 

Refira-se que o primeiro grupo de 

12 mulheres selecionadas foi esco-

lhido entre as principais institui-

ções financeiras e de negócios no 

país (bancos, sector de petróleo e 

gás, engenharia, escritórios de ad-

vocacia, etc.). Elas terão acesso ao 

treinamento e orientação com 10 

mulheres de negócios mais influen-

tes em Moçambique que actuarão 

na qualidade de mentoras, durante 

quatro meses. (E.C)
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O 
grupo Mundial de energia 
global Total lançou, re-
centemente, em 34 países 
africanos, o desafio  «Star-

tupper  of  the  Year  by Total». A 
iniciativa, lançada igualmente em 
Moçambique, tem como objectivo  
identificar, acompanhar e premiar 
os melhores projectos na criação 
ou desenvolvimento de empre-
sas (com menos de dois anos de 
existência) em Moçambique. As-
sim, os projectos vencedores deste 
concurso serão galardoados com 
um rotulo “Startupper of  the Year 
2016 by Total” que lhes dará direito 
a um apoio financeiro assim como 
um acompanhamento (coaching) 
da Total Moçambique.

A Total Moçambique afirma que o 

concurso é aberto de forma gratuita 

a todos os cidadãos moçambicanos, 

até aos 35 anos de idade. O pro-

cesso de candidaturas teve início 

no dia 1 de Novembro de 2015 e 

termina no dia 31 de Janeiro de 

Total financia melhores 
iniciativa empresariais

2016 e está disponível na página 

de internet:“http://startupper.total.

com/.”

O júri desta iniciativa irá, numa 

fase inicial, seleccionar até dez dos 

melhores projectos em Moçambi-

que, com base nos seguintes crité-

rios: quão inovador, original e desa-

fiante é o projecto, o seu potencial 

de desenvolvimento e a sua capaci-

dade de melhorar as condições de 

vida da população. Até ao dia 15 de 

Março de 2016, serão escolhidos os 

três melhores projectos.

Para Total, esta iniciativa represen-

ta o seu compromisso em apoiar o 

desenvolvimento sócio-económico 

de todos os países em  que opera a 

nível mundial. É uma acção muito 

concreta lançada localmente e con-

tribui para o reforço das indústrias 

e do emprego no continente afri-

cano, apoiando os empreendedores 

mais ousados e inovadores na reali-

zação dos seus projectos. Esta abor-

dagem visa promover o surgimento 

de novas iniciativas, respeitando os 

valores do Grupo Total. (E.B)

A 
cidade de Maputo aco-
lheu na manhã do sába-
do último uma marcha 
de educação ambiental e 

consciencialição das crianças em 

idade escolar, sobre os desafios da 

Educação e sobre as respostas aos 

problemas ambientais, incluindo o 

acesso a energias limpas, soluções 

às mudanças climáticas e riscos de 

desastres e boas práticas ambien-

tais.

A marcha, organizada pela LIVA-

NINGO e a KULIMA com apoio 

dos parceiros, pretende fazer uso 

das manifestações culturais, como 

teatro e dança, para mobilizar a 

comunidade a ter uma consciência 

ambiental activa face aos problemas 

que a comunidade enfrenta.  

Os organizadores acreditam que 

Educação Ambiental ao nível das 

escolas “deve ser um processo per-

manente, no qual se toma consci-

ência do meio ambiente e se adqui-

re conhecimentos ambientais com 

o intuito de melhorar a qualidade 

Maputo marcha pelas 
energias renováveis

de vida e a estrutura da sociedade 

através de algumas actividades que 

concorrem para uma sustentabili-

dade no uso dos recursos que a na-

tureza dispõe”, referiu Domingos 

Pedro, coordenador do evento.

“A marcha reforça a dinâmica do 

plano curricular aprovado pelo 

Ministério da Educação e Desen-

volvimento Humano porquanto 

envolve os alunos como agentes de 

mudança em boas práticas ambien-

tais e como embaixadores do clima, 

imprimindo maior dinâmica em 

termos de partilha de conhecimen-

tos sobre meio ambiente, energias 

eficientes e mudanças climáticas.”

Refira-se que LIVANINGO e 

KULIMA estão a trabalhar no ter-

ritório nacional com apoio da NNV 

(Amigos da terra da Noruega), que 

em parceria com o governo de 

Moçambique, sector privado, aca-

demias, desenvolvem actividades 

voltadas para promoção de energias 

eficientes e desenvolvimento sus-

tentável das comunidades, Mudan-

ças climáticas e Educação ambien-

tal nas escolas.

A 
Universidade Edu-
ardo Mondlane 
(UEM) graduou, no 
passado dia 06 de 

Novembro corrente, 960 es-
tudantes de diversas áreas de 
conhecimento, dos quais 914 
licenciados e 46 mestres.

Falando na ocasião, o minis-

tro de Ciência e Tecnologia, 

Ensino Superior e Técnico 

Profissional, Jorge Nham-

biu, afirmou: “a cerimónia é 

de importância particular na 

medida em que coloca mais 

técnicos à disposição da so-

ciedade moçambicana e do 

mercado de trabalho, com 

a missão de alavancar o de-

senvolvimento em todas as 

frentes onde estiverem inte-

grados”.

Nhambiu afirmou ainda que 

as áreas em que os gradua-

dos se formaram representam 

prioridade para o Governo e 

para o País, por isso exortou 

UEM gradua 960 estudantes
aos graduados para que, em face 

dos conhecimentos adquiridos, te-

nham atitudes e habilidades para 

gerar emprego e empregar outros 

concidadãos. 

“A expectativa do Governo de Mo-

çambique é de que estejam a sair 

daqui hoje munidos de instrumen-

tos para cultivar no seio de outros 

moçambicanos a cultura do saber, 

do conhecimento, do trabalho, da 

paz, do empreendedorismo e mais 

orientados para trazer soluções”, 

enfatizou.

O Ministro da Ciência e Tecno-

logia, Ensino Superior e Técnico 

Profissional desafiou a UEM a 

servir cada vez mais e melhor a so-

ciedade moçambicana nos âmbitos 

académico e social como centro de 

excelência académica e de forma-

ção do capital humano para o país 

e para o mundo.

Por seu turno, o Reitor da UEM, 

Orlando Quilambo, manifestou 

o desejo de a UEM posicionar-se 

nos lugares cimeiros à escala regio-

nal e global, através da produção 

do conhecimento que guiará 

e alimentará os diversos pro-

cessos de desenvolvimento de 

Moçambique. 

“Por isso, o estreitamento das 

relações de cooperação com 

os nossos parceiros e o sector 

produtivo afigura-se impres-

cindível”, disse.

Segundo o Reitor, será via 

cooperação que o processo 

de internacionalização deverá 

emergir e sedimentar-se. A 

mobilidade estudantil, a con-

cepção de projectos de inves-

tigação abrangendo investiga-

dores da UEM e estrangeiros 

deverão de igual modo fazer 

parte do percurso da Univer-

sidade.

Dos recém-graduados, 36 por 

cento correspondem ao sexo 

feminino e 64 do sexo mas-

culino, oriundos de todos os 

quadrantes do país. Constam 

dos graduados estudantes pro-

venientes do Burundi e de São 

Tomé e Príncipe. (E.C)
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A 
empresa de telefonia Mó-
vel Vodacom lançou, na 
última sexta-feira, na ci-
dade de Maputo, o pro-

grama de integração de graduados 
na Vadofone, denominado Disco-
ver graduate programme. 

O principal objectivo da operadora 

é preparar os jovens moçambicanos 

para o mercado de trabalho, pon-

do ao seu dispor diversas ofertas e 

dando-lhes a possibilidade de obter 

as valências necessárias para fazer 

frente aos desafios do mercado de 

trabalho.

Na sua intervenção o PCA da Vo-

dacom, Lucas Chachine, afirmou: 

“o fim do percurso escolar repre-

senta o início de uma nova etapa 

que deixa muitos jovens angustia-

dos: a entrada no mercado de tra-

balho. Para auxiliar neste momento 

difícil, decidimos implementar o 

Discover Graduate Programme, 

uma iniciativa através da qual lhes 

damos oportunidade de encontrar 

um emprego e de adquirir os co-

nhecimentos necessários para su-

perar todas as barreiras que possam 

surgir. Queremos dar aos jovens a 

Vodacom apoia jovens recém-graduados
oportunidade de expandirem os 

seus conhecimentos, de construí-

rem uma carreira e, assim, torná-los 

na futura geração de líderes da área 

de telecomunicações”.

Por seu turno, o Ministro de Ciên-

cia e Tecnologia, Ensino Superior e 

Técnico Profissional, Jorge Nham-

biu, congratulou o projecto da Vo-

dacom e referiu que a iniciativa 

concorre para satisfação de um dos 

objetivos do Governo que é dotar 

o trabalhador moçambicano de um 

padrão de formação elevado, mo-

derno e competitivo e guiado pelos 

operativos de mercado.

“O Plano Quinquenal do Governo 

2015-2019 define, no âmbito do 

desenvolvimento humano, como 

objectivo estratégico a promoção 

de um sistema educação inclusi-

vo, eficaz e eficiente que garanta a 

aquisição das competências reque-

ridas ao nível de conhecimentos 

e habilidades, gestão e atitudes e 

que respondam às necessidades do 

desenvolvimento humano. O Go-

verno pretende que se desenvolva 

em Moçambique uma força de 

trabalho devidamente qualificada 

e dotada competências profissio-

nais, cultura de trabalho e espírito 

empreendedor e que possa intervir 

efetivamente nos processos de pro-

dução de desenvolvimento do país 

através do aumento da produção e 

da produtividade”. 

Este programa terá o seu início no 

mês de Janeiro de 2016 e possibi-

litará aos jovens moçambicanos 

a sublima oportunidade de cons-

truir uma carreira profissional e de 

transformarem-se na futura gera-

ção de líderes empreendedores.    


