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28 de Agosto: O dia “mágico” em  que a Beira 
acordou e se uniu para apoiar a continuidade da 
governação de Daviz Simango  

 

feira (28) para celebrar o 10º Aniver-
sário da “Revolução de 28 de Agosto 
de 2008”, o dia “mágico” em que a ur-
be acordou e se uniu para apoiar a con-
tinuidade da governação autárquica de 
Daviz Simango.   

 Foi a 28 de Agosto de 2008 
que Daviz Simango apoiado pelos au-
tarcas beirenses rompeu a sua relação 
com a Renamo, partido que havia su-
portado a sua eleição anterior a presi-
dência do Município da Beira e que 
nas vésperas das eleições autárquicas 
de há 10 anos atrás decidiu preteri-lo 
para apostar em Manuel Pereira.   

 A Beira, os beirenses, na sua 
maioria membros da Renamo contesta-
ram a decisão  da  direcção  do  partido 

 Beira (O Autarca) – A cidade da Beira parou literalmente nesta terça- 

  

Frase: 

 

Os meus olhos, aquosos de tristeza, vêem hoje uma Renamo em 
decadência moral, que trocou uma causa comum, por interesses de 
“chicos-espertos – Viriato Caetano Dias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/08/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.24 70.62 EUR UE 

59.1 60.27 USD EUA 

4.18 4.27 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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que mantinham o seu apoio ao actual 
edíl da segunda maior cidade do país 
em reconhecimento do trabalho que 
vinha desenvolvendo em prol do pro-
cesso desta urbe. 
 

 No mesmo ano, Daviz Siman-
go concorreu como candidato indepen-
dente e venceu as eleições para a Presi-
dência do Município da Beira, ultra-
passando folgadamente o seu principal 
adversário, o influente membro da Fre-
limo na autarquia Lourenço Bulha, que 
já havia sido Presidente da Assembleia 
Municipal desta cidade. 
 

 Foi a partir desse episódio que 
surgiu a iniciativa da criação do Parti-
do Movimento Democrático de Mo-
çambique, organização que a partir de 
2009 tornou-se a terceira maior força 
política nacional com representação na 
Assembleia da República e tendo de-
pois conquistado mais três principais 
autarquias do país, nomeadamente 
Quelimane, Nampula e Gurué. 
 

 Anualmente, o Movimento 
Democrático de Moçambique celebra o 
28 de Agosto. Este ano a celebração 
foi mais rígida, provavelmente por 
conta do actual cenário político nacio-
nal que tende ameaçar a continuidade 
do sucesso do MDM, partido com forte 
influência na cidade da Beira, onde 
praticamente reside a sua cúpula direc-
tiva, incluindo o respectivo Presidente, 
Daviz Simango, que é simultaneamen-
te o autarca local. 
 

 Membros, simpatizantes a mis-
tura com a população da Beira se con-
centraram em massa na manhã de hoje 
na sede da cidade do partido, tendo 
protagonizado uma  das  maiores  mar- 

 
 

 
dade da Beira. 
 O Presidente do MDM, Daviz 
Simango, discursando na ocasiãso, ri-
gozijou-se pelo facto de o Movimento 
Democrático de Moçambique ser o pri-
meiro partido moçambicano a empre-
ender uma obra do género de raiz para 
servir uma delegação provincial.■ (R) 
 

chas por ocasião da efeméride que vi-
ria a terminar com uma grande festa no 
bairro do Esturro, próximo da Escola 
Secundária Mateus Sansão Mutemba, 
onde o partido inaugurou a sua nova 
sede provincial. 
 Trata-se de uma obra construí-
da de raiz numa zona prestigiada da ci- 
 

Frelimo na primeira posição nos 
boletins de voto 
 Maputo (O Autarca) – Foi feito hoje, terça-feira (28), o sorteio para o 
escalonamento nos boletins de voto dos partidos e grupos de cidadãos concorren-
tes às próximas eleições autárquicas, as quintas na história das municipalizações 
em Moçambique, a decorrerem no dia 10 de Outubro de 2018.  
 Dos três principais partidos que irão concorrer nas 53 cidades e vilas au-
tárquicas, a Frelimo foi sorteada na primeira posição, seguida do MDM e depois a 
Renamo.■ (Redacção) 
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Manuel de Araújo mais próximo de perder elegibilidade  
  Maputo (O Autarca) – Ecos 
da Sessão Ordinária do Conselho de 
Ministros desta terça-feira (28) confir-
mam que o órgão superior do Governo 
de Moçambique destituiu Manuel de 
Araújo do cargo de Presidente do Con-
selho Municipal de Quelimane.  
 Trata-se de um posicionamen-
to que já se previa e reduz a capacida-
de do actual autarca de Quelimane po-
der concorrer nas próximas eleições 
autárquicas.  
 Manuel de Araújo abandonou 
recentemente o MDM para tornar-se 
cabeça-de-lista da Renamo.  
 

 Na semana passada, a Assem-
bleia Municipal de Quelimane, reunida 
em sessão extraordinária, aprovou uma 
deliberação que impõem a perda de 
mandato de Manuel de Araújo por ter 
abandonado o partido pelo qual foi e-
leito antes do fim do mandato para fi-
liar-se noutra organização política.  
 

 Na altura, Manuel de Araújo 
desvalorizou o posicionamento da As-
sembleia Municipal de Quelimane, 
com duas bancadas, nomeadamente a 
maioritária do MDM e a minoritária da 
Frelimo, alegando que o órgão era in-
competente para a tomada daquela de-
cisão.    

 A deliberação foi posterior-
mente submetida ao Ministério de tute-
la, neste caso da Administração Estatal 
e Função Pública, para a necessária a-
preciação e depois submeter a decisão 
final do Conselho de Ministros, órgão 
que hoje acabou decidindo avançar 
com a destituição de Manuel de Araú-
jo.  
 

 Contudo, Manuel de Araújo 
tem a prerrogativa de recorrer da deci-
são junto do  Conselho  Constitucional. 
 

 
  Analistas consideram remotas 

as possibilidades de Manuel de Araújo 
e Venâncio Mondlane conseguirem in-
verter o actual cenário a que estão su-
jeitos.■ (Redacção) 

Na mesma situação já se encontra Ve-
nâncio Mondlane que abandou as fi-
lieiras do MDM para ser cabeça de lis-
ta da Renamo no Município de Mapu-
to. 
  
Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 

Ainda sobre o artigo eleições 
autárquicas: A Renamo vai pagar caro 
 

O nosso grande problema, em Moçambique, é levar mais 
tempo a comemorar sucessos efémeros, em vez de passar 
de um desafio ao outro e assim sucessivamente – 
Extraído de uma conversa com amigo Nkulo 
 

 Eu já uma vez disse, muito dramaticamente, que a Frelimo governará o 
país por mais 50 anos. No correr do tempo, a minha frágil e humilde hipótese pa-
rece estar a ser validada. A razão é evidente: nota-se, desde há algum tempo, uma 
acelerada desconstrução dos ideais da Renamo (não falo de outros  partidos  da  o- 
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“perdiz”), pelo qual tantos moçambicanos lutaram. A Rena-
mo deixou de ser aquele partido que lutava pelos direitos 
dos pequenos – não apenas dos mais fracos – e pela digni-
dade social de todos. 
 Os meus olhos, aquosos de tristeza, vêem hoje uma 
Renamo em decadência moral, que trocou uma causa co-
mum, por interesses de “chicos-espertos.” Eu peço descul-
pas pela dureza das palavras, mas não encontro outro adjec-
tivo mais ou menos aceitável para qualificar o comporta-
mento daqueles que, pelo roncar do estômago e apetência 
desmedida pelo poder e cargos de chefia, conduzem a Re-
namo à hecatombe. A direcção ad hoc da Renamo será res-
ponsável pela exclusão das candidaturas dos seus cabeças-
de-lista e do averbamento de pesadíssimas derrotas nas e-
leições autárquicas que se avizinham.  
 Não tenho a certeza se serei eu que tenho razão. 
Porém, tenho uma opinião fundada em factos, pois estamos 
a falar de candidatos que há pouco menos de três meses de-
claravam juras de amor pelo partido MDM. Sem obras pal-
páveis, além de verborreia e de politiquices, tornaram-se 
cavalos de batalha da Renamo para destronar a Frelimo. 
Que pena! Que amor é esse que nasce do dia para a noite? 
Será que venderam a consciência  por  um  “prato  de  lenti- 
 

lhas?” 
 Lançar pedras à Comissão Nacional de Eleições é 
um exercício estéril, porque a legislação é cristalina neste 
aspecto. Não é salutar que um político aprove hoje uma lei, 
para depois, em função dos seus interesses pessoais, furtar-
se das suas responsabilidades. Na minha opinião, em lugar 
de se gastar papéis e verbo para interpor recursos ao Conse-
lho Constitucional, a Renamo devia reencontrar-se. O reen-
contro significa, em qualquer contexto da vida, a busca de 
novos caminhos. Mais vale ganhar pouco do que perder tu-
do. Espero que a lucidez mental de alguns militares da Re-
namo, em benefício da democracia, não permita que a Re-
namo caia na ravina. Caso contrário, a Renamo arrisca-se a 
pagar caro. Um abraço nhúngue ao meu irmão nhúngue Se-
gredo.   
 NOTA: Robert Mugabe, meu pai adoptivo, deve 
estar muito feliz. É que Cyril Ramaphosa, presidente da 
África do Sul, prometeu seguir o exemplo do Zimbabué 
que equilibrou os direitos dos brancos e dos negros, a-
través da reforma agrária. Merece, pois, o meu respeito 
e a minha homenagem pela coragem e espírito de justi-
ça. Não há melhor bem do que aquele em que o povo 
sinta-se dono da sua própria pátria. Convido todo o 
continente africano a aprender das lições de Mugabe.■      
 

Vendedores do Mercado Municipal da Ponta-Gêa 
satisfeitos com a iniciativa da edilidade local  

 Beira (O Autarca) – O dia de 
ontem, segunda-feira (27), foi de inten-
sa festa animada por parte dos vende-
dores do Mercado Municipal da Ponta-
Gêa, proporcionada pela recepção de 
um novo edifício moderno onde passa-
ram a desenvolver as suas actividades 
num ambiente mais condigno. 
 É o mais moderno mercado 
municipal construído em Moçambique 
e já se pensa que a infra-estrutura cuja 
construção resulta da iniciativa da edi-
lidade local, com o apoio financeiro de 
parcerias estrangeiras, sirva de modelo 
para o resto do país. 
 Os vendedores do mercado, na 
sua maioria mulheres, enalteceram a  i- 
  

 
 

 
Daviz Simango quamdo procedia o corte da 
fita simbolizando a inauguração no moderno 

mercado municipal da Ponta-Gêa 
 

niciativa do Conselho Municipal da 
Beira. 
 O Presidente do Município da 
Beira, Daviz Simango, explicou  na  o- 

Augusta Maita, SP do Governo de Sofala e 
Cabeça-de-lista da Frelimo no Município da 

Beira testemunhou a inauguração 
 

casião que a edilidade não fez mais do 
que cumprir a sua promessa de criar 
melhores condições para os utenmtes e 
munícipes da Beira.■ (Redacção) 

 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
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Vodacom aposta na erradicação do HIV&SIDA através 
do SMS BIZ 

 
 

rias com as três operadoras de telefonia 
móvel, para expandir o SMS BIZ ao 
nível nacional. Nesta parceria,  um  pa- 

cote gratuito e ilimitado de SMS foi 
cedido para os beneficiários do SMS 
BIZ num período de três anos (2017-
2020) com mais de 186,000 adolescen-
tes e jovens registados. 
 No âmbito da sua política de 
responsabilidade social a Vodacom 
juntou-se a este projecto com o intuito 
de apoiar na erradicação do HIV&SI-
DA, um problema que assola o país há 
várias décadas, onde a taxa de preva-
lência de adolescentes (10-19 anos) é 
de 4% (IMASIDA 2015). 
 O uso de SMS tem permitido o 
alcance massivo, de forma confidencial 
e anónima, dos adolescentes e jovens e 
ajuda na troca de informações sem ta-
bus sobre o HIV&SIDA.■ (Redacção) 

 Maputo (O Autarca) – Numa 
iniciativa do Governo de Moçambique, 
a operadora de telefonia móvel Voda-
com já disponibilizou mais de 13 mi-
lhões de SMS gratuitas para acesso 
gratuito a informação sobre saúde se-
xual e reprodutiva e prevenção do 
HIV&SIDA para adolescentes e jo-
vens. 
 Designado SMS BIZ/U-Report 
Moçambique, o serviço de aconselha-
mento gratuito, troca de experiências e 
informação para adolescentes e jovens, 
por SMS, é uma iniciativa do Governo 
de Moçambique através do Programa 
Geração Biz.  
 Com o objectivo de melhorar o 
acesso de adolescentes e jovens a in-
formações abrangentes e personaliza-
das sobre Saúde Sexual Reprodutiva e 
HIV através de SMS, foi lançado um 
programa-piloto em cinco províncias 
com a duração de um ano. Em 2015, as 
Nações Unidas, através do UNICEF 
(Fundo das Nações Unidas para a In-
fância)  e do UNFPA (Fundo das Na- 
ções Unidas para a População) estabe-
leceram uma parceria com os Ministé- 
rios da Juventude e Desporto, Saúde, 
Educação e Desenvolvimento Humano 
e as suas representações Provinciais e 
com a Associação Coalizão da Juven-
tude Moçambicana para adaptar a pla-
taforma de tecnologia para o desenvol-
vimento (T4D) baseada em SMS “U-
Report”.  
 Segundo um comunicado rece-
bido na nossa Redacção, face aos re-
sultados alcançados durante a fase-pi-
loto, onde mais de 60,000 adolescentes 
e jovens foram registados e engajados 
no SMS BIZ, o Governo, com o apoio 
das Nações Unidas, estabeleceu  parce- 

 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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FORÇAS INCUBAS                     
SOBREVOAM MAÇAROCA:                   
PERDIZ ANSEIA BANQUETE! 

- They Feel the Power Arriving! 
- Eles Sentem o Poder Chegando! 
 
     Xithopo:  
     – «Davukaa! Muhlanga! Duvaa! 
– Hi va ka xirho xirema, 
xa ku remero ra re kure, bare: 
phelo thlanga na xo, 
va ka mapamba – ku wuthla – 
– va ka pambanyile ngo wuta; 
va hlanganissa tiko hi vurha!! 
– Va ka Muhlanga va huma Musapa, 
i vaNdau!» 
     Referência etno-linguística: Jaques, A.A. (1938 /1995). 
Swivongo swa Machangana. 1995, 83. Lesotho: Sasavona 
Books. (Muhlanga-Ndau / Muhlanga-Ngoni) 

 Excerpt from MANICALAND of the WITCH-
CRAFT©2005: Epic Poem by Mphumo Kraveirinya for A-
frican Theatre. Ethno-History research by the author and 
free translation from old shiNdao – shiShona (baNto lan-
guages).  
 Excerpto de MANICA do FEITIÇO©2005: Poe-
ma épico de Mphumo Kraveirinya para Teatro Africano. 
Pesquisa da Etno-História pelo autor e tradução livre do 
shiNdao - shiShona antigo para português e inglês, (shiN-
dao e shiShona idiomas baNto de Moçambique e Zimba-
bwe, respectivamente).  
 (ENGLISH) Narrator: The incarnated Spirit in the 
Ndao Wizard speaks: – ‘Davukaa,’ Wake up Muhllanga! 
Zebra! – They came from something heavy  and  limping. –   
 

The Thing born, from far came –But they play with it – 
They congregate on their Land!!... –  the Muhllangas came 
from Mussapa they are vaNdau...» 
       (PORTUGUÊS) Narrador: Feiticeiro iNdao, con-
sultado, entra em transe e fala: – «Davukaa! Muhlanga! 
Duvaa!» (Acorda Muchanga! Zebra!) – «Hi va ka xirho xi-
rema,» (Saíram de uma coisa a coxear,) – «xa ku remero ra 
re kure, bare» (nascido de algo pesado que veio de longe) – 
«phelo tlanga na xo,» (mas brincam com ela,) – «Va 
hlanganissa tiko hi vurha!!» (Reúnem-se na sua Terra!!) – 
«Va ka Muhlanga va huma Musapa, i vaNdau!» (Os Mu-
changas saem de Mussapa, são Ndao!)…in MANICA do 
FEITIÇO©2005.■  
 DIALOGANDO 2018: Mphumo Kraveirinya. 
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