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Daviz Simango: “Observadores internacionais não 
estão em condições de observar eleições” 

 O Líder do MDM, segunda 
maior força da oposição moçambicana, 
  
  

tece críticas ao processo eleitoral e à 
actuação  dos  observadores internacio- 
 

nais. Daviz Simango diz que o STAE 
não tem serventia por servir interesses 
privados. 
 Em  entrevista  à DW África, o 
líder do Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), Daviz Simango, 
critica a actuação do Secretariado Téc-
nico de Administração Eleitoral 
(STAE) nas autárquicas de 10 de Outu-
bro. 
 O edil, que se recandidatou a 
um quarto mandato na Beira - onde a 
terceira força parlamentar conseguiu 
45,77% dos votos -, afirma também 
que os observadores internacionais, no 
actual formato, não estão em condições 
de observar as eleições. "Continuam a 
ser uma gota no meio do oceano", criti- 

UMA DATA NA HISTÓRIA 

 Beira (O Autarca) – Para não constituir surpresa ao prezado público lei-
tor do jornal, especialmente aos assinantes e anunciantes,  "Uma Data na História" 
é uma nova rubrica que passa a figurar por tempo indeterminado nas edições re-
gulares de "O Autarca", com estreia já na edição de amanhã, sexta-feira 
(19Out18), assinada pelo conceituado jornalista moçambicano João de Sousa, a 
quem desde já apresentamos publicamente os nossos agradecimentos pela dispo-
nibilidade em contribuir para o incremento da diversificação dos conteúdos deste 
Jornal. Esperamos que esta nova coluna do nosso Jornal possa servir para manter 
viva a nossa própria história. 
 Qualquer contribuição da vossa parte (sugestões, ideias, comentários) é 
sempre benvinda.■ (O Editor)  
 
   

Frase: 
 

Pense nas atitudes antes de toma-las, porque pedir perdão é lindo, 
mas evitar machucar quem te ama é mais lindo ainda.■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 18/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.08 70.45 EUR UE 

59.95 61.14 USD EUA 

4.22 4.3 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Daviz Simango: "Não se pode admitir que as pessoas governem à força, à revelia da vontade dos eleitores" 
 

 

Continuado da Pág. 01 
ca Simango. 
 DW África: Está satisfeito 
com o processo de votação? 
 Daviz Simango (DS): De um 
modo geral, temos de continuar a olhar 
com certa seriedade em relação aos 
nossos processos eleitorais em Mo-
çambique, sobretudo aquilo que diz 
respeito ao funcionamento e comporta-
mento dos órgãos eleitorais. Mais uma 
vez, convivemos com o STAE, um ór-
gão ao serviço privado. E isso continua 
a prejudicar a manifestação dos eleito-
res, a manifestação daqueles que pro-
curam de uma forma livre ir votar. 
 Assistimos a eleitores sem no-
me nas listas dos cadernos a votar. As-
sistimos a eleitores com nome nas lis-
tas dos cadernos impedidos de votar. 
Assistimos a eleitores coagidos a rece-
ber um, dois, três boletins de voto em 
simultâneo. Assistimos a alguns mem-
bros de mesas a ter um comportamento 
inaceitável num Estado de direito. Por-
tanto, enquanto esses procedimentos 
negativos e nocivos persistirem, natu-
ralmente não há de encontrar na minha 
pessoa uma satisfação. 
 DW África: À semelhança da 
RENAMO, o MDM também sentiu 
que foi prejudicado nalguns municí-
pios? 
 DS: Claro, fomos prejudica-
dos. Temos o caso concreto e absurdo 
do Gurué. Desde o tempo da campan-
ha, havia disparos no Gurué, no dia da 
votação também. Portanto, não se pode 
admitir que as pessoas governem à for-
ça, à revelia da vontade dos eleitores. 
Essa forma de querer assumir o poder 
desmotiva o cidadão, promove a abs-
tenção e cria o desinteresse do cidadão 
na vida política e social do seu país, o 
que pode ser grave por prejudicar as 
futuras gerações, que irão vivendo esta 
angústia dos mais velhos, ou dos que 
têm idade e são cidadãos eleitores, e  a- 
 

charem que é um precedente e que é 
assim a vida em Moçambique. 
 DW África: Em relação à 
Polícia da República de Mocambi-
que (PRM), acha que este organismo 
cumpriu cabalmente as suas funções 
ou também serviu interesses priva-
dos, à semelhança do que aconteceu 
com o STAE, de acordo com o 
MDM?   

 DS: Temos várias situações 
em que a polícia actuou. Nalgumas á-
reas, a polícia tentou comportar-se. 
Mas, no fim do dia, fica a certeza onde 
a polícia prejudicou. A polícia tem de 
abster-se, tem de ajudar. Mas não quer 
dizer que todos os elementos da polícia 
são maus, há pessoas que são conscien-
tes e conseguiram, por iniciativa pró-
pria, travar algumas brincadeiras. No 
entanto, ainda existe alguma polícia 
corrupta.   

 DW África: Neste processo 
todo, o parecer dos observadores in-
ternacionais quase não foi ouvido, fi-
cou diluído no meio das denúncias 
feitas pelas organizações da socieda-
de civil que estiveram a monitorizar 
o processo e até de cidadãos comuns. 
Qual é o seu parecer  sobre  a  actua- 

ção dos observadores internacio-
nais?   

 DS: Eu costumo dizer que os 
observadores internacionais continuam 
a ser uma gota no meio do oceano. Eu, 
por exemplo, recebi três da União Eu-
ropeia aqui na Beira. O que são três pa-
ra uma cidade como esta, para o núme-
ro de eleitores que nós temos? É uma 
gota no oceano. Eles vão falando sobre 
o que viram e o que não viram, mas 
não estão em condições de fazer obser-
vação. Portanto, não vale a pena ter 
uma observação diminuta, uma obser-
vação de três pessoas, por exemplo. 
Essa observação, para mim, está muito 
longe de ter essa designação de obser-
vação. Observação seria ter em cada 
posto de votação alguém de um orga-
nismo internacional, para exactamente 
relatar os factos que aconteceram. A-
gora, se temos três para as diversas 
quantidades de mesas que temos, o que 
é que esses três fazem? Não fazem na-
da. Penso que é um investimento da U-
nião Europeia, podia ter investido nou-
tras áreas em vez de mandar pessoas 
que estão ali para inglês ver. Portanto, 
não estão em condições de observar.■ 
(DW Àfrica) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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https://www.bbc.com/news/uk-45832109 
      No jornal norte-americano ‘New York Ti-
mes,’ na sua reportagem de investigação, de on-
tem, 17.10.2018, referia-se ao caso Khashoggi 
(que reportamos ontem) e tem perturbado as rela-
ções diplomáticas entre o maior aliado islâmico 
do mundo ocidental e cristão – EUA e U.E., e o 
Reino da Arábia Saudita, bastião do islamismo, 
maior produtor de petróleo do mundo, dos negó-
cios da alta- finança, e grande comprador de arma-
mento pesado visando hegemonia no Médio-Or-
iente.  
      «Audio Offers Gruesome Details of Jamal 
Khashoggi Killing, Turkish Official Says. 
By David D. Kirkpatrick and Carlotta Gall»     
      “Uma equipa de quinze agentes sauditas, 
alguns com ligações directas ao príncipe herdeiro   
Mohammed bin Salman, esperavam pelo jornalis-
ta Jamal Khashoggi dentro do consulado saudita 
quando este chegou, às 13:15 locais do dia 2 de 
Outubro.” E, segundo ainda o oficial turco: 
 “Khashoggi teria sido levado ao gabinete 
do cônsul da Arábia Saudita,  na  Turquia,  Moha- 

 

med al Otaibi. Agentes de seu país começariam a 
torturar Jamal Khashoggi, eventualmente ampu-
tando-lhe os dedos.” … “Torturas horríveis foram 
cometidas contra Khashoggi, que fora ao consula-
do para obter documentos.” (…) “enquanto os a-
gentes cortavam os dedos e desmembravam o cor-
po do jornalista, um médico forense integrado no 
grupo [esquadrão da morte], aconselhava como se 
livrarem do corpo.” ■ (Compilação e tradução li-
vre do repórter R. Maqivale. Notícia original em 
inglês no link:  
https://www.nytimes.com/2018/10/17/world/euro
pe/turkey-saudi-khashoggi-dismember.html 
 

 

‘Assassinato de Jamal Khashoggi’: 
“registo de áudio dá detalhes 

horríveis” – lê-se no New York Times. 

«Oficiais forenses e de investigação turcos no 
Consulado da Arábia Saudita em Istambul na 
quarta-feira.» Créditos Yasin Akgul / Agence 
France-Presse - Getty Images. Outros Créditos de 
imagens: EPA, BBC vídeo e TRT World: Cemil 
Kaşikçi.  
 Nossos serviços:  

- Consultoria Ambiental  
- Planeamento Físico 

- Auditoria Ambiental 
- Consultoria em Minas 

- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
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Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                   
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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Programa de Geração de Renda já abrange mais de 4 
mil famílias no Corredor de Nacala 

o mercado. 
 Todo processo tem sido execu-
tado na base de uma abordagem parti-
cipativa onde os beneficiários são co-
responsáveis por todas as etapas do 
projecto e dela participam activamente, 
com apoio prestado por extensionistas 
rurais qualificados.■ (Redacção) 
 

 
 

 

 Nampula (O Autarca) – Cer-
ca de 4,300 famílias que vivem ao lon-
go do Corredor de Nacala já benefi-
ciam desde inicio do ano passado de 
um Programa de Geração de Renda, 
desenvolvido pela CDN (Corredor de 
Desenvolvimento do Norte) em parce-
ria com a CLN (Corredor Logístico In-
tegrado de Nacala), ambas empresas 
do ramo ferro-portuário, sedeadas na 
Província de Nampula. 
 Nesta fase inicial, o Programa 
de Geração de Renda abrange com par-
ticular destaque as componentes de A-
gricultura, Pescas, Apicultura, Educa-
ção Ambiental, Avicultura e Caprino-
cultura onde as famílias cultivam vá-
rios produtos e criam animais que para 
além de garantir a segurança alimentar 
e nutricional melhora a vida socio-eco-
nómica destas. 
 As famílias abrangidas pelo 
programa são apoiadas com insumos a-
grícolas, entre estes, instrumentos de 
produção, sementes de qualidade ga-
rantida, fertilizantes, utensílios de pro-
dução e maquinaria agrícola.   

 Igualmente, beneficiam de as-
sistência técnica ao processo produtivo 
(desde a identificação e preparação dos 
campos agrícolas, sementeiras, aman-
hos culturais, tratamentos fitossanitá-
rios, colheita, entre outros).    

 Para além disso, também rece-
bem formação em matérias agrícolas, 
teóricas e práticas, (em campos mode-
los e demonstração de tecnologias re-
comendadas), promoção do associati- 
vismo e orientações em gestão com o 
objectivo de aumentar a produtividade 
e promover a ligação entre o produtor e 

 



 

2022 
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 (…) É essencial elaborar a dor, o me-
do, a vergonha, a culpa ou o ressentimento 
associado a esses eventos, para que se pro-
porcione a integração mental dos aconteci-
mentos traumáticos. Perante acontecimen-
tos tão difíceis, a dor e os restantes senti-
mentos negativos fazem sentido existir pois 
trata-se de respostas funcionais perante o 
impacto do que se passou. 
 Em algumas situações tentamos resis-
tir e fazemos um esforço contínuo para os 
evitar, achando que somos intolerantes e 
que estamos altamente susceptíveis para 
conseguir lidar com tamanha tristeza e sen-
timento de desamparo. O medo da expressi-
vidade destes sentimentos pode ser eviden-
ciado não só com o evitamento, mas tam-
bém com a transformação das emoções, em 
agressividade ou raiva. 
 A reacção  depressiva  normal  e  ade- 
 

quada perante determinado evento é um si-
nal de boa saúde mental, mas por outro la-
do, a permanência num estado depressivo 
pode tornar-se um quadro patológico. 
 Os eventos psicológicos mal elabora-
dos e não consciencializados podem derivar 
de sentimentos de dependência, de solidão, 
de incapacidade de se auto-percepcionar 
como autónomo e capaz de assimilar e a-
preender a profundidade do sofrimento psí-
quico. 
 A reparação e reconstrução destas fe-
ridas permite-nos, naturalmente, tornar 
consciente que é possível voar mesmo com 
uma asa partida [transformada]. É necessá-
rio aceitar que esta asa faz parte de nós e é 
preciso compreendê-la, para que a partir 
desse momento, voar [sonhar] se torne algo 
natural.■                          
Dra. Fanisse Craveirinha 
 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarcabeira@yahoo.com.br 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 2647589 – E-mail: 

chabanefalume08@gmail.com 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 18.900,00 

 

Para podermos «voar», precisamos que 
o sofrimento psíquico seja manifestado 
a nível afectivo e ideactivo, através de 
emoções e pensamentos experiencia-
dos, traduzidos em palavras e gestos, 
transformados em actos. (…)                         

Dra. Fanisse Craveirinha 

PSICOLOGIA CLÍNICA - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PSICOTERAPIA – fanisse.psi@gmail.com 

NEM SEMPRE UMA ASA PARTIDA    
NOS IMPEDE DE VOAR   2 • 2 

 

Desafios da Psicoterapia: Sai às Quintas-Feiras 


