
 

 

PROPRIEDADE DA COOP-NORTE 

JORNALISTAS ASSOCIADOS, SCRL 

Nampula, 16 de Outubro de 2014 

Director: Jerónimo C. Junior 
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O  processo de contagem de 
votos das quintas eleições 

presidenciais e gerais e segundas para 
as Assembleias Provinciais, iniciada on-
tem logo após o encerramento das me-
sas de votação pontualmente as 18 ho-
ras arrastou-se pela noite a dentro e na 
maioria dos casos os editais só começa-
ram a ser afixados depois da meia-noite. 

Contudo, momentos depois do en-
cerramento das urnas e quando os 
MMV´s se organizavam para dar início a 
contagem, um corte de energia eléctrica 
a zona das escolas do Belenenses e 12 
de Outubro, na cidade de Nampula, per-
mitiu que indivíduos não identificados 
mas que se presumem simpatizantes da 
Renamo pelas discursos perpetrados 
tentassem “assaltar” algumas mesas de 
votação, alegadamente para proteger os 
boletins de voto e evitar ao que apelida-
ram de fraude. 

A polícia de intervenção rápida foi 
de imediato chamada a esses locais e 
teve até que lançar gás lacrimogénio e 

disparar balas de borracha para 

dispersar tais indivíduos que mesmo 
assim foram, de longe, foram lançando 
pedras que partiram grande parte dos 
vidros das salas de aulas dessas esco-
las. 

Aliás, a viatura do “notícias” que por 
sinal se encontrava no local foi atingida 
pelas pedradas e alguns jornalistas, no-
meadamente Carlos Coelho (noticias), 
André Matola, Alfredo Mueche 
(domingo) e Naita Ussene (savana) ina-
laram o gás no entanto sem gravidade. 

Gilberto Correia, antigo bastonário 
da Ordem dos Advogados de Moçambi-
que e observador destas eleições esteve 
presente na Escola Primaria do Belenen-
ses quando os factos se deram e disse 
que não havia motivos para que tal 
acontecesse. 

“Não vejo motivos para esta ac-
ção. Quando os membros das mesas 
iam iniciar a contagem houve um cor-
te de energia. Dois ou três jovens ten-
taram forçar a porta da sala alegando 
que queriam proteger o voto porque 
estavam fartos de fraude. Esses jo-
vens comunicaram-se com outros e 

em pouco tempo o número crescer. 
Tentaram arrancar a carteira de uma 
senhora que estava dentro da sala 
porque achavam que havia lá dentro 
algo suspeito. E a polícia apareceu…” 
– explicou Correia que igualmente foi 
afectado pelo gás lacrimogénio. 

 De Angoche chegam relatos que 
simpatizantes da Renamo montaram 
barricadas na estrada que dá acesso ao 
populoso bairro de Inguri e um outro gru-
po destes homens marchava em direc-
ção ao STAE local o que igualmente 
determinou a intervenção da polícia 
usando o gás lacrimogénio. 

Todas as urnas dos postos de vota-
ção do bairro de Inguri, por falta de se-
gurança, tiveram que ser transportadas 
para o edifício onde funciona o STAE 
tendo a contagem sido iniciada naquele 
local. 

Já na Ilha de Moçambique, também 
um grupo de jovens simpatizantes da 
Renamo queria votar mesmo sem ter 
recenseado. Segundo contam as nossas 
fontes este grupo apresentou-se em al-
gumas mesas apenas ostentado o bilhe-
te de identidade 
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N a cidade de Nampula o 
bairro mais populoso de 

Namicopo foi dos únicos cuja avalanche 
de pessoas mesmo nas primeiras horas 
era aparentemente fraca e por aquilo 
que nos foi dado a observar, haviam 
muitas mulheres e idosos nas curtas 
filas em detrimento dos jovens que segu-
ramente ficaram de fora. 

Para um bairro muito habitado 
por jovens como é o caso de Namicopo 
a explicação é somente de que ou estes 
preferiram ficar em casa ou em negócios 
pessoais (como por exemplo o táxi mo-
ta) ou então estes não se recensearam e 
por isso não tinham o direito a voto. 

Já em outros vários postos da 
cidade de Nampula e arredores, as pes-
soas chegaram a acotovelar-se nas pri-
meiras horas da manha tudo porque 
queriam ser os primeiros a votar e como 
que a testemunhar as enchentes regista-
das nas várias mesas espalhadas pela 
urbe. Contudo a avalanche foi reduzindo 
e já a meio da tarde os postos de vota-
ção estavam praticamente sem eleitores. 

Curiosamente, outro aspecto 
marcante nos postos de votação da ci-
dade de Nampula foram as ausências de 
delegados dos partidos nas mesas bem 
como a lentidão inicial dos MMV´s que 
chegou a irritar os eleitores. 

No entanto, o processo de vota-
ção que iniciou pontualmente as 7.00 
horas em quase a totalidade dos postos, 
decorreu de forma tranquila, não obstan-
te o calor intenso que se fazia sentir, 
com os eleitores a não arredarem o pé 
das filas mesmo debaixo de um sol es-
caldante.  

Numa ronda efectuada pela nos-
sa reportagem por a meio da tarde por 
várias mesas do centro da cidade a mai-
oria dos MMV´s davam conta de que até 
altura a média de votantes ascendia a 
metade do número total dos seus cader-
nos. 

Os observadores nacionais e 
internacionais estiveram com algum pe-
so circulando um pouco pelos vários 
postos com um senão de se ter reporta-
do que os órgãos eleitorais não tenham 
emitido cerca de quatro centenas de cre-
denciais destinados a observadores do 
Observatório Eleitoral. Segundo fontes 
seguras, o processo deveu-se a um rela-
tivo atraso na entrega dos nomes defini-
tivos dos observadores mas tudo estava 
sendo feito para que o assunto fosse 
ultrapassado. 

O habitual problema da troca de 
cadernos e ou o não aparecimento do 
nome dos eleitores nas listas foi larga-
mente superado na cidade de Nampula 
pois foram poucas se não mesmo nulas 

queixas relacionadas com a matéria. 
Para além de contribuir com vo-

tos para o candidato a Presidente da 
República e deputados da Assembleia 
da República, no que se refere a Assem-
bleia Provincial a província de Nampula 
tem 93 mandatos, sendo que a cidade 
de Nampula lidera a lista com 13 manda-
tos como resultado do número de eleito-

res inscritos (296.084 eleitores). Wf 

Os artigos de opinião inseri-
dos no Wamphula Fax são da 
inteira responsabilidade dos 
respectivos autores e não re-
flectem necessariamente o 
ponto de vista do jornal. 
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N a vila sede do distrito 
de Murrupula, um atra-

so, por questões organizacionais na 
abertura de algumas assembleias de 
votos, caracterizou as eleições gerais de 
ontem. 

Os presidentes de algumas me-
sas de votação, disseram que um dos 
motivos do atraso, estava relacionado 

com a troca de nomes de alguns votan-
tes, o que implicou a reverificação das 
inscrições nos respectivos cadernos. 

No que respeita a participação 
dos eleitores, pelo menos nas mesas de 
votação instaladas na vila sede distrital, 
a afluência de eleitores foi significativa 
ao longo da manha tendo reduzido já no 
período da tarde. 

O STAE assegurou que o pro-
cesso de votação decorreu sem sobres-
saltos em todo o distrito. Wf  

Atrasos em Murrupula 
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O  processo de votação 
na vila sede do distrito 

de Erati, Namapa, na província de Na-
mpula, decorreu num ambiente ordeiro 
e calmo, segundo constatou a nossa 
reportagem em pelo menos 29 Assem-
bleias de Votação (AV). 

Nas AV da escola primária 
completa da vila- sede (11 mesas), da 
primária completa da fábrica (8 mesas), 
na primária completa do posto adminis-
trativo de Alua (10 mesas), ouviu de 
alguns presidentes de que o processo 
arrancou pontualmente as 7 horas e 
que os órgãos de gestão do eleitoral, 
tudo fizeram para que os recursos ma-
teriais e humanos criados para assegu-
rar as actividades, estivessem no terre-
no na hora marcada. 

Com efeito, segundo a presi-
dente da Assembleia de Voto número 

03072175/0307211, Juliana Magideia 
“até agora (cerca das 14 horas), a 
votação decorre da melhor forma, 
infelizmente na minha assembleia 
tenho pouco eleitores, talvez porque 
são os últimos cadernos” - explicou. 

Já na escola primária de Alua, 
que dista a 23 quilómetros da sede do 
distrito, contactamos Miguel Alberto, 
presidente da AV número 03074004, 
que igualmente nos explicou que o pro-
cesso decorreu sem sobressaltos. 

Segundo ele “talvez porque 
as pessoas estão naquela de que 
devem deixar tudo para o fim, veja 
que até agora (pouco depois das 13 
horas) estamos com poucos eleito-
res”. 

Com efeitos, se se tiver em 
linha de conta de que é na vila sede do 
distrito onde a consciência eleitoral é 
mais elevada, podemos afirmar que 

houve pouca afluência de eleitores as 
urnas. 

O Presidente da Comissão Dis-
trital de Eleições, Rafael Munhacua, 
disse que tudo foi feito para que o pro-
cesso inicia-se a tempo e hora, com a 
colocação de recursos materiais e hu-
manos para que tal tivesse lugar. 

“Até agora não temos proble-
mas de realce, porque tudo foi feito 
para o processo inicia-se a tempo” - 
explicou-nos. 

O distrito de Erati inscreveu 
uns totais 145 mil eleitores, que vota-
ram em 207 mesas, que funcionaram 
em 47 postos previamente criados. 

Para verificação do processo 
votação, foram acreditados ao distrito 
de Erati um total de 26 observadores 
nacionais do Fórum moçambicano do 
observatório eleitoral (FOMOE), que 
não quiseram prestar declarações a 
imprensa, por alegada falta de autori-
zação. Wf 
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N a cidade Portuária de 
Nacala, a organiza-

ção deste escrutínio foi a tempo de 
corrigir uma grande falha que deixou 
alguns eleitores desesperados por não 
encontrarem, na primeira abordagem 
os seus cadernos, através dos dísticos 
que indicavam, onde podiam votar, o 
que em certa medida passou a trans-
parecer que algo de errado estava a 
acontecer. 

Entretanto, corrigida esta situa-
ção, grandes enchentes caracteriza-
ram a afluência dos eleitores nas ur-
nas de voto que na maioria mesas das 
assembleias iniciaram com a votação 

na hora prevista, facto que não ocorria 
nos últimos pleitos eleitorais, com a 
excepção das eleições de 1994, se-
gundo foi-nos informado por personali-
dades que acompanham os processos 
eleitorais, desde essa altura. 

Logo pelas primeiras horas de 
manhã, as principais mesas de As-
sembleia de Voto, posicionadas, nas 
Escolas Primárias Completas 7 de 
Abril com 12 postos de votação, da 
cidade Alta com 17, do Triângulo com 
19, Murrupelane com seis, Feminina 
com 12, de Naherengue com sete, 
Secundária de Nacala com 15, regista-
ram uma enorme afluência de eleitores 
que exerceram o seu direito de uma 

forma ordeira e pacífica. 
Os eleitores a mostrarem a 

sua satisfação pela forma como estava 
a decorrer o processo naquele círculo 
eleitoral da província de Nampula, em 
que concorrem para as presidenciais, 
os três candidatos a ponta vermelha e 
os partidos Frelimo, Renamo e MDM 
para a assembleia da república, jun-
tando-se esta disputa para as assem-
bleias províncias o Pahumo e PDD/
AD. 

Os observadores internacio-
nais da União Europeia, da SADC e os 
Nacionais representados em Nacala-
Porto, têm opinião unânime que o pro-
cesso de votação decorreu de uma 
forma livre, justa e transparente, espe-
rando que o mesmo aconteça com o 
momento de contagem dos votos que 

se segue. Wf 

Nacala 

FALHAS CORRIGIDAS A TEMPO 
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A s autoridades distritais das 
actividades económicas de 

Nacala-Porto antevêem uma boa cam-
panha agrícola na safra 2014/15, tendo 
em conta a previsão de uma queda 
pluviométrica normal. 

O director dos serviços distritais 
das actividades económicas, Mendes 
da Costa Tomo, afirmou que o sector 
planificou o aumento das áreas de cul-
tivo para 38 mil hectares, mais de cinco 
mil em relação à campanha anterior 
que foi, igualmente, afectada pela caí-
da irregular das chuvas e pelo atraso 
na provisão de insumos agrícolas aos 
produtores. 

Para este ano, a nossa fonte diz 
estarem aprovisionadas sementes di-
versas, tanto para a primeira época, 
assim como para a segunda, nas cultu-

ras de milho, feijões, gergelim, arroz, 
amendoim, mandioca e hortícolas, cuja 
produção conheceu, no ano passado, 
conheceu um grande incremento junto 
dos camponeses merc6e do trabalho 
realizado pelos técnicos extensionistas 
no seio da classe produtora. 

Já recebemos o prognóstico da 
chuva para a campanha agrícola que 
arrancou recentemente que indica a 
regularidade da queda pluviométrica 
e bem distribuída em Nacala-Porto. 
Vamos continuar a trabalhar com os 
nossos produtores para continuar 
alavancar a produção agrícola no 
nosso distrito, afirmou Costa Tomo. 

Recorde-se que a produção global 
na passada campanha agrícola rendeu 
pouco mais de 113 759 toneladas de 
produtos diversos nas culturas alimen-
tares e de rendimento, cifra que poderá 

ser ultrapassa com o aumento das 
áreas de cultivo. 

Grande parte da actividade agríco-
la em Nacala-Porto é praticada nos 
postos administrativos de Muanona e 
Mutiva, através do envolvimento de 
mais de mil produtores, alguns  agrupa-
dos em 26 associações existentes em 

todo o distrito.Wf 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA 
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
 
 

AVISO  
 
De acordo com o despacho de 18/08/2014, do Exmo. Senhor Secretário Permanente Provincial, está aberto concurso 
de ingresso pelo prazo de 30 dias a contar da data de publicação do presente aviso, para preenchimento de 24 vagas, 
das quais 4 vagas para a Carreira de Técnico Superior em Tecnologia de Informação e Comunicação de N1, 2 Técnicos 
Superiores de Administração Pública de N1, 2 Técnicos Superiores de N1, 3 Técnicos Profissionais em Tecnologias de 
Informação e Comunicação, 2 Técnicos Profissionais em Administração Pública, 2 Técnicos Profissionais, 2 Técnicos, 2 
Assistentes Técnicos, 2 Auxiliares Administrativos, 1 Auxiliar, 2 Agentes de Serviço, e há disponibilidade para o seu pre-
enchimento entre indivíduos nacionais habilitados com nível superior, médio, básico e elementar (7ª classe). 

1. A selecção no concurso será efectuada através de provas (escritas e orais) avaliação curricular, seguida de entre-

vista profissional; 
A admissão ao concurso è solicitada ao Exmo. Senhor Secretário Permanente da Província de Nampula, por meio 

de requerimento com assinatura reconhecida e instruído com os seguintes requisitos: 
Nacionalidade moçambicana; 
Certidão do registo de nascimento ou Bilhete de identidade; 
Idade não inferior a 18 anos e não superior a 35 anos; 
Habilitações literárias ou profissionais; 
Curriculum Vitae (C.V.). 

No acto da entrega do requerimento de admissão ao concurso, sempre acompanhado da certidão de nascimento ou 
Bilhete de Identidade. 
3. As provas versarão sobre as seguintes matérias: 

Lei nº 14/2009 de 17 de Março- que aprova o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado; 

Decreto nº 62/2009 de 8 de Setembro- que aprova o regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado; 

Decreto nº 30/2001 de 15 de Outubro – que aprova as Normas de Funcionamento dos serviços da Administração 
Pública; 

Lei nº 8/2003 de 19 de Maio – que estabelece os princípios, normas de organização, competências e funcionamento 
dos órgãos locais do Estado; 

Decreto Presidencial nº 17/2005 de 31 de Março – que estabelece as atribuições e competências do Ministério da 
Ciência e Tecnológia; 

Decreto nº 24/2007 de 5 de Julho – que cria e aprova os Estatutos dos Centros Regionais de Ciência e Tecnológia. 

4. O requerimento pedindo Admissão ao concurso de ingresso deve dar entrada na Secretaria da Delegação Provinci-
al de Ciência e Tecnologia de Nampula, sita na av. 25 de Setembro, Edifício nº 147/9ª Rés-do-chão, Antiga Rádio Mo-
çambique, Cidade de Nampula, até ao último dia do prazo fixado, sem o que não será considerado. 
5. O concurso é válido por 3 anos a contar a partir da data da publicação da lista de classificação final, no Boletim da 
República. 

 
Nampula, aos 24 de Setembro de 2014 

O Delegado Provincial 
Ilegível  
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Governar, 
Alguém me disse que 

“governar é transformar gentes”. Con-
fesso que nunca tinha escutado defini-
ção tão curta e completa sobre o com-
plicado e necessário conceito de Go-
vernar. Congratulo-me com esta defini-
ção porque já se passaram quase vinte 
anos que estou à espera que um amigo 
estrangeiro me dê o significado de “boa 
governação”, porquanto ele criticava 
que África tinha um deficit deste indica-
dor. Reagi à sua provocação fazendo-
me de mais ignorante do que normal-
mente sou, mas, apenas para embara-
çá-lo, lhe perguntei o que ele queria 
dizer com aquele conceito. Gaguejou, 
disse desconexidades e prometeu que, 
no dia seguinte, dir-me-ia qual o signifi-
cado exacto daquele conceito. Porém, 
até hoje, ainda estou à espera da sua 
definição. 

Governar é um dos actos mais 
intrínsecos ao Homem, porquanto, ele 
é um animal carecido de se autogover-
nar. Desde que veio ao mundo carece 
de viver sempre com o seu semelhan-
te, em agrupamentos organizados. 
Com efeito, a criança começa a auto-
governar-se quando, na sua permanen-
te ânsia de dominar o mundo que a 
rodeia, inicia o seu processo de apren-
dizagem em relação a tudo. A criança 
começa a auto-transformar-se apren-
dendo a mamar, sentar-se, gatinhar, 

ouvir e ver para, imitando os sons emi-
tidos pelos adultos, aprender a falar. E 
todos estes actos cognitivos da criança 
coincidem com a definição motivadora 
desta reflexão. 

Já lí e escreví que a governa-
ção deve ser humanizada (e não para 
mera satisfação do bom desempenho 
dos indicadores macro-económicos ou 
das estatísticas oficiais), porquanto o 
recipiente último dos seus resultados é 
o Homem. Por palavras mais simples, 
os resultados da governação terão que, 
sempre, traduzir-se em melhoria quali-
tativa da vida do Homem. Melhor nutri-
ção, salubridade, provimento de exce-
lentes serviços de saúde, disponibilida-
de de água potável, educação, trans-
portes, segurança conforme as expec-
tativas dos cidadãos, emprego e traba-
lho para, através de um salário, poder 
ser elegível à sua quota-parte do Ren-
dimento Nacional, enfim, a disponibili-
dade de outros condimentos que con-
corram para a felicidade do Homem.  

A sabedoria subjacente na defi-
nição que originou esta reflexão reside 
nesta interpelação antropológica e fi-
lantrópica que ela contém, colocando, 
consequentemente, o Homem como 
charneira da governação, seu destina-
tário por excelência. De facto, governa-
se, por mandato do povo, para se ga-
rantir o bem-estar desse mesmo povo, 
organizado em forma de Estado. Go-

verno, nesta acepção, é uma legião de 
serventes do Povo. Aliás, um membro 
do nosso Governo, sábia e humilde-
mente, define que “Ministro é servente 
do povo e nunca alguém por este servi-
do”.  

Se cuidarmos de meditar sobre 
o valor da definição do verbo governar, 
concluiremos que, afinal as sociedades 
se organizam em forma de República 
ou Monarquia e escolhem uma entida-
de, o Governo (Presidente ou Primeiro-
Ministro) ou o Monarca, para agir sobre 
a coisa pública para bem de todas as 
gentes que vivam nesse espaço territo-
rial organizado sob a forma de Nação.   

Governar é servir bem o Povo, 
criando condições deste se fortalecer 
desenvolvendo-se de modo auto-
sustentado e irreversível, de tal sorte 
que se deve evitar o princípio, filosofa-
do por Luís de Camões, segundo o 
qual “um governo fraco faz fraca a forte 
gente”, querendo dizer-se com isto que 
a perdição de um Povo ocorre sempre 
que for gerido por um governo anémico 
em termos de atitude, moral, direcção, 
liderança e, acima de tudo, falta de 
vontade política e de estratégias claras. 

Fiquei satisfeito pelo facto de 
na última edição (2014) da avaliação 
da boa governação em África, feita pe-
la Fundação Mo Ibrahim, apesar de 
termos caído um ponto (Moçambique 
está em 22º. lugar) ainda estamos 30 
pontos acima dos restantes 52 países 
do nosso continente e que os nossos 
irmãos de Cabo Verde subiram um de-
grau, ocupando agora o segundo lugar 
depois das Maurícias, que estão em 
primeiro, tendo relegado para o terceiro 
lugar o Botswana, para o quarto a Re-
pública da África do Sul e para o quinto 
as Seycheles. E, em último, no 52º lu-
gar, está a Somália.   (x) 

... sem nunca nos esquecermos que os jogadores de Cabo Verde 
são nossos irmãos, importa que as nossas ferozes, venenosas e 

letais MAMBAS inactivem ainda mais as barbatanas dos Tubarões 
Azuis e que não se esqueçam que a pior coisa que se pode fazer 
em futebol é ficar-se o tempo todo a defender o resultado anterior 

ao invês de continuar a atacar para aumentá-lo! 

...da margem do Rio Pitamacanha                                                            Por: António Nametil Mogovolas de Muatua 
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e como tivesse sido vetado de votar 
incendiou pneus próximo de uma as-
sembleia de voto, na zona continental 
do distrito. 

O porta-voz da PRM em Nampula, 
Miguel Bartolomeu, confirmou estes 
factos e disse que a polícia interveio 
para repor a ordem e o processo de 
contagem dos votos em toda a provín-
cia continuou noite a dentro. 

Bartolomeu revelou igualmente a 
detenção de um cidadão na posse de 
oito cartões de eleitores de diferentes 
pessoas não se sabendo qual a sua 

intenção ao juntar este número de car-
tões. 

Lembre-se que um grupo de sim-
patizantes da Renamo protagonizou no 
passado domingo, ultimo dia da cam-
panha eleitoral, nas cidades de Nam-
pula e Angoche, actos de vandalismos 
que se saldaram em várias pessoas 
feridas e dezenas de viaturas destruí-
das. 

No entanto, em conferencia de 
imprensa ontem, a Comissão Provinci-
al de Eleições de Nampula fez um ba-
lanço positivo do processo de votação 
e manteve apelos para que os eleito-

res se mantivessem nas suas casas 
aguardando serenamente pelos resul-
tados que serão gradualmente transmi-
tidos pelos órgãos de comunicação 
social. 

A cidade de Nampula (sobretudo 
os bairros de Muhala e Muahivire ex-
pansão), esteve particularmente calma 
com as forças da lei e ordem a intensi-
ficarem o seu patrulhamento.  

Hoje espera-se que venha a publi-
co a tendência do voto em face dos 

editais já fixados. Wf 


