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O 
Movimento Democrá-

tico de Moçambique 

(MDM), através da 

sua delegação política 

na cidade de Nampula, remeteu, 

na manhã de ontem, à Comissão 

Provincial de Eleições (CPE) de 

Nampula, um expediente pedin-

do a anulação imediata da votação 

para a eleição dos membros da As-

sembleia Municipal de Nampula, 

cuja votação, até aqui válida, teve 

lugar esta quarta-feira, na chamada 

capital do norte.

Na justificação, o MDM evoca o 

facto de os boletins de voto para 

a eleição dos membros da Assem-

bleia Municipal terem (também) 

apresentado irregularidades consi-

deradas graves e que terão, de algu-

ma forma, afectado e condicionado 

a votação tranquila dos potenciais 

eleitores da cidade de Nampula. 

Concretamente, segundo con-

firmámos em muitos boletins de 

voto, o erro na impressão dos bole-

tins para a eleição dos membros da 

Assembleia Municipal verifica-se 

no ponto três do alinhamento dos 

candidatos. Ou seja, depois de na 

primeira fila, estarem devidamente 

inscritas as indicações do partido 

Frelimo, respectiva sigla e símbolo 

e também devidamente inscrito o 

MDM, na segunda linha, aparece 

na terceira fila do alinhamento a 

inscrição, de novo, “Partido Movi-

mento Democrático de Moçambi-

que”. Entretanto, logo a seguir, na 

mesma linha, vêm inscritas indica-

ções PDD para a sigla e, no fim, 

o símbolo do PDD que é efectiva-

mente o pangolim. 

Ora, entende o MDM, que o facto 

de no lugar de começar a terceira 

fila de alinhamento com a inscri-

ção “Partido para a Paz Democra-

cia e Desenvolvimento”, os boletins 

impressos terem começado com 

a indicação “Partido Movimen-

to Democrático de Moçambique” 

criou grande confusão na cabeça 

dos eleitores, daí a razão e neces-

sidade da anulação da votação para 

a Assembleia Municipal, tal como 

decidiu a CNE em torno da vota-

ção para a presidência do Conselho 

Municipal. 

A quarta e quinta fila destes “bo-

letins problemáticos” tinha indi-

cações correctas, pois aparecia no 

ponto quatro o PAHUMO, res-

pectivo nome e símbolo e, por fim, 

no quinto posto de alinhamento, a 

Associação para a Educação Mo-

ral e Cívica na Exploração dos 

Recursos Naturais. Portanto, o 

problema com estes boletins tem 

essencialmente a ver com a terceira 

fila, onde aparece a indicação “Mo-

vimento Democrático de Moçam-

bique” quando, na verdade, a ideia 

era escrever “Partido para a Paz, 

Democracia e Desenvolvimento”.

Não conseguimos falar com o Pre-

sidente da Comissão Provincial de 

Eleições de Nampula em relação 

ao pedido do MDM em torno da 

anulação da votação para a Assem-

bleia Municipal. 

Entretanto, conseguimos falar com 

o chefe do departamento de orga-

nização e operações eleitorais no 

STAE provincial, Jacinto António, 

que disse simplesmente que não 

tinha ainda tomado conhecimento 

da exposição do MDM remetida 

aos órgãos eleitorais.

Questionado sobre a legitimida-

de ou não da reclamação, enten-

de ele que tendo em conta que 

houve efectivamente um erro na 

impressão dos boletins, se pode 

considerar legítima a reclamação. 

Mas, ressalva, “quem efectivamen-

te conhecia os seus candidatos de 

preferência, certamente votou sem 

problemas porque o erro se pode-

ria entender”.

Disse, no fim, que acredita que os 

órgãos eleitorais irão analisar o 

tipo de reclamação e irão tomar a 

deliberação de acordo com a aná-

lise em torno da reclamação apre-

sentada e dos acontecimentos que 

tiveram lugar no terreno. 

PAHUMO também quer anula-

ção

Este entendimento é também de-

fendido por Filomena Mutoropa, 

candidata do Partido Humanitá-

rio de Moçambique (PAHUMO) 

que, depois de ter sido excluída, à 

boca da urna, por omissão do seu 

nome no boletim de voto, acabou 

obrigando os órgãos eleitorais a 

anular a votação autárquica para 

presidente do Conselho Munici-

pal de Nampula. 

O PAHUMO entende também 

que o problema em relação a vo-

tação à assembleia não tem a ver 

somente com o facto da má inscri-

ção na terceira fila do alinhamento, 

pois o simples facto de a imagem 

Os resultados provisórios das eleições autár-
quicas da última quarta-feira dão uma 
clara vitória à Frelimo em pelos menos 45 
das 53 autarquias em disputa, com dois 

ficando nas mãos do Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), de Daviz Simango.
O MDM conseguiu reter os municípios das cida-
des da Beira e Quelimane, onde os seus candidatos, 
Daviz Simango e Manuel de Araújo já eram presi-
dentes, mas com uma inovação: o partido conseguiu 
também arrancar as respectivas assembleias muni-
cipais, até aqui controladas pela Frelimo. O MDM 
poderá ainda conquistar um terceiro município, o 

do Gurué, a terceira maior cidade da província da 
Zambézia, onde o seu candidato tinha uma certa 
vantagem sobre o seu rival da Frelimo.
Até ao fecho desta edição ainda estavam por apu-
rar os resultados das autarquias da Mocímboa da 
Praia, Montepuez, Chiúre e Mueda, todas elas na 
província de Cabo Delgado. A eleição da Cidade de 
Nampula foi anulada, depois de se ter constatado a 
omissão nos boletins de voto, do nome da candidata 
do Partido Humanitário de Moçambique (PAHU-
MO), Filomena Mutoropa. 
Trata-se de uma eleição bastante renhida entre a 
Frelimo e o MDM, projectando o MDM como uma 

força a ter em conta em futuros pleitos eleitorais. 
Como exemplos, na Cidade de Chimoio, o candidato 
da Frelimo, Raul Conde, obteve 53,36% dos votos 
válidos contra 46,64% do seu opositor do MDM, 
João Ferrão.
Na Cidade de Maputo, David Simango venceu 
o novato Venâncio Mondlane por 58,38% contra 
39,78%, enquanto que na Matola, Calisto Cossa 
obteve 55,88% contra os 43,33% do seu opositor do 
MDM, Silvério Ronguane. 
Os resultados finais deverão ser anunciados nesta 
sexta-feira e sábado pelas respectivas comissões pro-
vinciais de eleições. 

da candidata do PAHUMO ter 

sido omitida do boletim de voto, 

fez com que potenciais votantes do 

PAHUMO “ficassem desanima-

dos na hora”.

“Soubemos que os nossos mem-

bros, militantes e simpatizantes 

nem votaram para a Assembleia 

Municipal, exactamente porque 

viram que nem a candidata da sua 

preferência constava para a presi-

dência do município de Nampula” 

– disse Mutoropa. 

“Assim, queremos também a anu-

lação de todo o processo” – exigiu. 

O candidato da ASSEMONA, 

Mário Albino, também alinha, por 

completo, no diapasão de exigên-

cias e argumentos apresentados. 

Ou seja, este grupo da Sociedade 

Civil quer também anulação da vo-

tação para os dois processos, tanto 

para a presidência assim como para 

a assembleia municipal. 

Boletins ampliados tam-
bém com problemas
Outra situação irregular verifica-se 

nos boletins de voto com tamanho 

maior, normalmente afixados à 

porta de entrada de cada assem-

bleia de voto. Em princípio, os bo-

letins de voto afixados na entrada 

de cada assembleia têm o mesmís-

simo conteúdo com os boletins de 

voto verdadeiramente ditos. En-

tretanto, no município da cidade 

de Nampula, aparece em várias 

entradas (portas) de algumas as-

sembleias de voto, boletins de voto 

com apenas três candidaturas para 

a Assembleia Municipal, quando, 

na verdade, são, no total, cinco.

Os três que aparecem nalguns bo-

letins afixados nas portas das as-

sembleias de voto incluem apenas 

a Frelimo, o MDM e a ASSEMO-

NA. Portanto, faltam, nesses bole-

tins, o PDD e o PAHUMO. 

(FM)

Eleições autárquicas

MDM, PAHUMO e ASSEMONA exigem (também) 
a anulação da votação para a AM

Tendo em conta o nível de irregularidades detectadas nos boletins de voto

- Órgãos eleitorais ao nível da província entendem que a reclamação é legítima na medida em que, efectivamente, houve um erro técnico na impres-
são dos boletins de votação à Assembleia Municipal
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A 
força policial afecta à protecção do governador provincial 

da Frelimo em Quelimane abateu a tiro o músico zam-

beziano Ed Azevedo quando a caravana festejando a re-

eleição do edil

Manuel de Araújo passava em frente ao palácio de Júlio Veríssimo.

Segundo testemunhas oculares, o músico faleceu no hospital, de-

pois de ter sido atingido na caixa do camião onde estavam vários 

artistas apoiando a �passeata da vitória�de Araújo.

Esta é a segunda morte em menos de 24 horas em Quelimane e 

relacionada com os resultados eleitorais que favoreceram o MDM.

Correspondentes locais reportaram tiros em Milange e Gurué de-

pois de militantes locais do MDM se estarem a manifestar por cau-

sa da demora na publicação dos resultados.

Em Mocuba, onde tardam também a serem divulgados os resulta-

dos, as instalações onde são contados os votos foram cercadas pela 

FIR para evitar tumultos na área.

Entre a fumaça do gás lacri-

mogéneo e a presença in-

timidatória dos blindados 

da FIR (Força de Inter-

venção Rápida), Manuel de Araújo 

emerge como o grande vencedor 

das eleições autárquicas na Zam-

bézia, onde o seu partido, o MDM 

(Movimento Democrático de Mo-

çambique) também consegue os 

melhores resultados provinciais, 

podendo mesmo adicionar mais 

algumas autarquias ao seu patrimó-

nio político.

No fecho da nossa edição, não eram 

ainda claros os resultados apurados 

nas autarquias de Milange, Gurué 

e Mocuba, onde um estranho “bla-

ckout” impedia que se conhecessem 

as votações nestas vilas. O MDM 

conseguiu também bons resultados 

em Alto Molócuè e na nova au-

tarquia da Maganja da Costa. Em 

Milange, um colaborador local re-

feriu que as eleições poderiam pas-

sar pela polícia, uma vez que apa-

receu um cheque, aparentemente 

destinado a comprar o desapareci-

mento de três editais. Em Mocuba, 

os detalhes conhecidos a partir de 

um colaborador de uma rádio local 

davam conta que a Frelimo tinha 

uma ligeira vantagem na represen-

tação para a Assembleia Municipal 

(AM), acontecendo o inverso na 

presidência da autarquia: O profes-

sor Fernando Pequenino do MDM 

tinha um pequeno ascendente so-

bre Beatriz Gulamo da Frelimo. O 

colaborador referiu que as autori-

dades locais lhe pediram para que 

não fossem divulgados os números 

apurados. De uma contagem para-

lela a que o SAVANA teve acesso, 

Pequenino tinha 10.630 votos e 

Gulamo 10.090. Para a Assem-

bleia, a Frelimo tinha 10.501 vo-

tos e o MDM, 9.644.  No Gurué, 

Orlando Janeiro do MDM, algo 

surpreendentemente, liderava as 

contagens oficiais com uma peque-

na margem sobre o “dj” da Frelimo, 

Janghir Hussene. 

Esta situação de indecisão traz à 

colação dos observadores das elei-

ções na Zambézia a frase terrível 

atribuída à coordenadora da Fre-

limo Verónica Macamo sobre o 

imperativo da recuperação  “nem 

que para isso seja preciso correr 

sangue”. Para além da não recu-

Depois de tanto chorar 

diante de jornalistas, 

familiares, membros 

e simpatizantes do 

seu grupo partidário, a candi-

data do Partido Humanitário 

de Moçambique (PAHU-

MO), Filomena Mutoropa, 

assegura que os choramingos 

e tristeza ficaram para trás. 

Segundo ela, logo depois de 

os órgãos eleitorais centrais 

terem invalidado a votação 

para o cargo de Presidente 

do Conselho Municipal da Cida-

de de Nampula, ela e o seu parti-

do levantaram a cabeça no sentido 

de assegurar uma participação em 

grande no processo de votação para 

a eleição do novo presidente da au-

tarquia da cidade de Nampula. Em 

princípio, a nova votação deve ter 

lugar a 1 de Dezembro, portanto, 

daqui a sensivelmente semana e 

meia. 

“Já estou recomposta e o tempo é 

de trabalhar no sentido de irmos à 

votação de cabeça erguida” – disse 

Candidata que vai obrigar a uma nova votação para PCM  

Depois de tanto chorar, Mutoropa diz 
que é tempo de reerguer a cabeça

Por Fernando Lima, enviado especial*

Quando desempenhava 

as suas actividades pro-

fissionais, na tarde de 

terça-feira, no mercado 

de Mocuba, a equipa do SAVANA, 

integrando os jornalistas Fernan-

do Lima e António Munaíta, foi 

interpelada por dois indivíduos al-

terados, que de imediato causaram 

um pequeno tumulto de rua.

Os jornalistas aceitaram ir esclare-

cer a situação no comando da po-

lícia, depois de um dos indivíduos 

pedir por telefone ao “camarada co-

mandante” local uma viatura da po-

lícia. Já no comando, a equipa ficou 

a conhecer que os dois indivíduos 

eram militantes do partido Frelimo 

que não gostaram que exemplares 

do jornal SAVANA tivessem sido 

oferecidos às vendedeiras, consi-

derando o acto como “propaganda 

política”.

O comandante local considerou 

o acto como um “flagrante delito” 

em violação da lei eleitoral, orde-

nando a recolha dos jornalistas nas 

duas celas existentes, confiscando-

peração de Quelimane, Macamo 

tem problemas adicionais perante 

o crescimento sensível do MDM 

na Zambézia, uma província que 

tinha sido “pacificada” por Luísa 

Diogo nas eleições gerais de 2009 

e agora uma “camarada de partido” 

na contra-corrente.

Em Quelimane, Araújo alargou a 

margem de liderança dos 64% para 

os 70%, estando a caminho de uma 

maioria qualificada de 2/3, pos-

suindo agora uma maioria confor-

tável na Assembleia Municipal, à 

semelhança do que aconteceu com 

Daviz Simango na Beira. O “fenó-

meno” Araújo fez reduzir a absten-

ção na capital zambeziana, sendo 

uma das poucas autarquias onde o 

voto esteve acima dos 50%, o que 

não aconteceu nos outros municí-

pios na província. Abel Albuquer-

que, tal como o seu triste antecessor 

Lourenço Bico, era claramente e à 

partida,  um nado-morto político, 

restando-lhe como prémio de con-

solação, poder ultrapassar os 13476 

votos do seu correligionário nas 

“intercalares”. 

Na noite de quarta-feira, corres-

pondendo a um incitamento de 

Araújo para evitar a fraude, a po-

pulação concentrou-se junto às ins-

talações onde funcionavam mesas 

de voto para “guardar as urnas” rea-

gindo mal à aproximação de carros 

e blindados policiais. No incidente 

mais grave, um jovem aparentando 

11 anos, segundo os familiares fa-

leceu por inalação do gás lacrimo-

génio lançado pela polícia. Foram 

também reportados três feridos 

hospitalizados depois de reencon-

tros com a polícia nos bairros do 

Janeiro e Micajune.

*com a colaboração de António Mu-
naita do Diário da Zambézia

ela, mostrando um semblante de 

alegria, diferente dos choros que 

tinha apresentado durante quase 

toda a quarta-feira. 

Filomena Mutoropa, recorde-

-se, viu o seu nome omitido 

do boletim de voto referente a 

eleição para presidente do Con-

selho Municipal da Cidade de 

Nampula, quando, logo pela ma-

nhã de quarta-feira, se dirigiu à 

Escola Primária dos Belenenses 

com o intuito de poder exercer 

o seu direito cívico. Logo que se 

deparou com o triste episódio 

da omissão do seu nome da lis-

ta dos candidatos a presidente, a 

mulher não mais conseguiu con-

ter-se, tendo iniciado a chorar 

diante de todas as pessoas que 

com ela tentavam falar. Mesmo 

o consolo dos membros dirigen-

tes do partido não foi suficien-

te para tranquilizar e acalmar a 

mulher que, naquele momento, 

parecia a mais inconsolável da 

actualidade política moçambi-

cana.   

Segundo ela, os órgãos eleito-

rais não tinham qualquer outra 

hipótese, senão mesmo anular o 

processo na medida em que toda 

a tramitação documental da sua 

candidatura seguiu os preceitos 

legais. (FM)

-lhes os telefones e não permitindo 

qualquer contacto com advogados, 

familiares e entidades profissionais.

Uma hora depois, a ordem inicial 

foi alterada e, por entre uma in-

terminável série de telefonemas, os 

jornalistas responderam em auto 

perante uma acusação formulada 

por um “mandatário da Frelimo”. 

Lima limitou-se a declarar que as 

actividades desenvolvidas pela equi-

pa são cobertas pelo consignado na 

Lei de Imprensa e na Constituição 

da República. Já fora das celas, mas 

no espaço da esquadra, a equipa do 

SAVANA viu aparecer uma equipa 

de reportagem composta por ele-

mentos do sector público, enviados 

“por instruções do 1º. Secretário e 

do governador” para conhecerem 

“os agitadores que tinham sido en-

contrados no mercado a distribuir 

panfletos do MDM”.

 A detenção durou sensivelmente 

quatro horas, sendo os jornalistas 

libertos cerca das 20.30h de terça-

-feira. 

(Redacção)

Equipa do SAVANA 
detida em Mocuba

Músico morre na festa de Araújo
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Milhares de membros e 

simpatizantes do Movi-

mento Democrático de 

Moçambique (MDM) 

sairam à rua nesta quinta-feira para 

festejarem aquilo que consideram de 

“uma vitória histórica” de Daviz Si-

mango e o seu partido nas quartas 

eleições autárquicas na História de 

Moçambique.

À hora do fecho do SAVANA ainda 

não havia resultados oficiais conclusi-

vos, mas o MDM já reivindicava uma 

vitória retumbante que dá uma clara 

vantagem a Daviz Simango e mais 

de 2/3 dos 44 assentos da Assembleia 

Municipal.

Na tarde desta quinta-feira, a CNE 

precisou que das 185 mesas processa-

das, Daviz Simango tinha 51.536 vo-

tos, o equivalente a 70,6%. Jaime Neto 

coleccionava 21.411, o correspondente 

a 29,4%.    

Popularidade 

A confirmarem-se esses números, Da-

viz Simango melhora os resultados de 

2003 e 2008, e é um indicativo da clara 

popularidade de que goza o líder do 

MDM, que deverá ser determinante 

nas suas ambições presidenciais em 

2014. 

Os melhores resultados da Frelimo 

na história das eleições municipais na 

Beira foram obtidos por Djalma Lou-

renço, em 2003, que conseguiu 23.378 

votos (42.03%). Jaime Neto poderá 

conseguir a proeza de obter os piores 

resultados que Lourenço Bulha. Em 

1998, ano das primeiras eleições mu-

nicipais, a Frelimo concorreu sozinha 

e ganhou, após o boicote em bloco da 

oposição liderada pela Renamo.

Bancada municipal
Pela primeira vez, Daviz Simango 

terá uma bancada ao seu dispor na 

Assembleia Municipal, um dos seus 

“calcanhares de Aquiles” no presente 

mandato.

Na actual Assembleia Municipal da 

Beira (tem um total de 45 membros), a 

Frelimo detém 19 assentos, contra 17 

da Renamo, sete do Grupo de Demo-

cracia da Beira (GDB), um do PIMO 

e igual número do PDD.  

“Temos uma vitória clara nas presi-

denciais que ronda nos 70% e mais de 

2/3 na Assembleia Municipal. Convi-

damos os membros eleitos da Frelimo 

a tomarem posse sem medo, porque, 

contrariamente a eles, nós respeitamos 

a oposição”, atirou Sande Carmona, 

porta-voz do MDM quando abordado 

pelo SAVANA na manhã desta quin-

ta-feira na sede da cidade do partido 

na Munhava Matope. 

Na sede da Frelimo a nível da cidade 

da Beira, junto ao campo de Munhava, 

palco dos confrontos entre simpati-

zantes do MDM e a Polícia no passa-

do sábado, ninguém aceitou comentar 

os resultados da eleição desta quarta-

-feira. 

Pouco mais de uma dezena de mem-

bros da Frelimo que estava presente 

na sede do partido na manhã desta 

quinta-feira estava complentamente 

desolada, com os resultados prelimi-

nares que iam sendo divulgados pela 

comunicação social na chamada longa 

noite eleitoral.

Votação
Daviz Simango, que votou precisa-

mente às 7h00 desta quarta-feira, na 

Escola Primária Completa (EPC) de 

Palmeiras II, concorre para um tercei-

ro mandato consecutivo.

Momentos depois de votar, Daviz Si-

mango apelou aos eleitores a se dirigi-

rem em massa aos postos de votação 

para “evitarem que sejam dirigidos por 

pessoas que não querem”.

Tal como Djalma Lourenço em 2003 e 

Lourenço Bulha em 2008, Jaime Neto, 

uma cinzenta escolha da Frelimo, foi 

impotente para levar de vencido Da-

viz Simango, que dirige os destinos da 

Beira desde 2003.

Na EPC de Matacuane, Jaime Neto 

perdeu na mesa onde votou. O can-

didato da Frelimo obteve 136 votos, 

contra 210 de Daviz Simango, num 

caderno com 772 eleitores, onde ape-

nas 357 votaram. Na EPC de Palmei-

ras II, Jaime Neto venceu duas das 11 

mesas de votos existentes, mas com 

margens apertadas. Na mesa 1901, 

onde votaram 179 eleitores dos 400 

inscritos, Neto obteve 89 votos, contra 

86 de Simango. 

No populoso bairro de Munhava, 

onde pairava uma certa tensão após 

os confrontos do passado sábado, pe-

núltimo dia de campanha eleitoral, 

entre apoiantes do MDM e a Polícia, 

a derrota de Jaime Neto roçou a hu-

milhação. 

Na Assembleia de voto da Escola 

Amílcar Cabral, com sete mesas de 

voto, localizada muito próximo do 

campo de Munhava palco dos con-

frontos, há mesas onde Jaime Neto ex-

perimentou dificuldades para angariar 

mais de três dezenas de votos.

A título ilustrativo, na mesa 2807 na 

Escola Amílcar Cabral, Jaime Neto 

teve apenas 28 votos, contra 220 de 

Daviz Simango. Aliás, nesta Assem-

bleia de Voto, a Frelimo e o seu candi-

dato perderam em todas as mesas.

Na EPC de Inhamízua, em três de um 

total de seis mesas contabilizadas até 

ao fecho da presente edição, Simango 

levava uma clara vantagem sobre Jaime 

Neto. O candidato do MDM obteve 

703 votos, contra 350 votos.

Durante a longa noite eleitoral, nas 

ruas da cidade de cimento e periferia, 

os membros da Frelimo limitavam-se 

a testemunhar o que muitos haviam 

constatado há semanas: a vitória esma-

gadora de Daviz Simango, destacando 

ainda a incapacidade de Jaime Neto, 

o sonolento deputado frelimista da 

Assembleia da República pelo círculo 

eleitoral de Sofala.

Abstenção também canta 
vitória
Mas apesar de uma forte afluência às 

urnas nas primeiras horas, a absten-

ção, que tem sido a raínha nos últimos 

pleitos eleitorais, deverá estar entre os 

50 e 60%. Nas autárquicas de 2008, a 

abstenção antigiu os 53,64%.

O SAVANA monitorou várias mesas 

na cidade da Beira, onde os eleitores 

que votaram não chegavam a 50%.

Houve também atrasos na abertu-

ra das mesas, que ficou a dever-se à 

inércia dos administradores eleitorais. 

Algumas não abriram a horas por falta 

Eleições municipais na Beira

O galo comeu a maçaroca
Por Francisco Carmona, na Beira

de cadernos e da ausência de membros 

das mesas.

A título ilustrativo, a mesa 1506 na 

EPC de Matacuane abriu duas horas 

depois da hora prevista, porque o kit 

com material de votação chegou com 

um caderno pertecente à Assembleia 

de Voto da Piscina de Goto, o que dei-

xou irritados centenas de eleitores que 

se fizeram ao local.

“Estou aqui desde as 4h00, mas ainda 

não votei por falta de caderno”, lamen-

tou Rosa Luís, mas disse que não iria 

desarmar até votar “no filho da casa, 

mesmo que para isso tenha que passar 

toda a noite sem dormir”. Aliás, vários 

eleitores, após votarem, permaneceram 

ao redor das Assembleias de Votos 

porque “não queremos que roubem os 

nossos votos”. 

Na Escola Primária Amílcar Cabral, 

no bairro de Munhava, algumas mesas 

não abriram a horas por falta de mem-

bros das mesas. 

A mesa 1806 tinha todo o material 

e centenas de eleitores na fila, mas às 

7h00 estava presente apenas o presi-

dente. O vice-presidente, o secretário 

e os dois escrutinadores simplesmen-

te não apareceram. Ao SAVANA, um 

dos presidentes de uma das mesas 

explicou que alguns dos seus colegas 

ainda tinham frescos os macabros epi-

sódios de sábado passado na Munhava 

quando membros do MDM e a Polí-

cia envolveram-se em confrontos que 

se saldaram em cerca de 50 feridos e 

seis viaturas incendiadas. 

“Eles temiam que tal voltasse a acon-

tecer no dia da votação, por isso não 

vieram”, frisou, enquanto desdobrava-

-se em atender sozinho uma longa fila 

de eleitores já impacientes.

Os suplentes que foram enviados de 

emergência não traziam as respectivas 

credenciais, o que motivou protestos 

por parte dos delegados do MDM e 

de observadores. Nesta mesa votaram 

apenas 526 dos 800 eleitores inscritos. 

Daviz Simango arrecadou 424 votos, 

contra apenas 80 de Jaime Neto.

Nas autárquicas de 2008, Simango 

venceu com 61.61%, contra 33.73% de 

Lourenço Bulha (Frelimo), numa elei-

ção em que Manuel Pereira (Renamo) 

saiu com 2.66% dos cerca de 130 mil 

eleitores que foram às urnas.

Nas eleições de 2003, Daviz Simango, 

na altura candidato da Renamo, obteve 

53,4% de um total de 57.309 eleitores 

que exerceram o seu direito de voto, 

num universo de 215.326 cidadãos 

inscritos nos cadernos eleitorais. Djal-

ma Lourenço, candidato da Frelimo, 

obteve 23.378 votos (42.03%). Para 

eleições desta quarta-feira estavam re-

gistados na Beira um total de 205.802 

eleitores distribuidos em 291 mesas. 

Sentado numa modesta sala improvisada 

no quintal da sede da cidade localizada na 

Munhava Matope, um bairro populoso e 

pobre da Beira, Sande Carmona, o porta-

-voz do MDM acompanhado de alguns colabo-

radores, tentam copilar os resultados das eleições 

numa folha A4 para apresentar a vários jornalistas 

que se fazem ao local.

São cerca de 10 horas de quinta-feira, dia em que 

a cidade acordou entregue à preguiça, após uma 

longa noite eleitoral. O MDM já tem os números 

absolutos compilados dos vários editais entregues 

pelos delegados de lista que vigiavam as 291 mesas 

que constituiam a autarquia da Beira. O porta-voz 

do partido recusa divulgar os números antes que a 

CNE/STAE o faça, mas afirma que Daviz Siman-

go, candidato do partido, obteve cerca de 70% dos 

votos validamente expressos. O MDM obteve mais 

de 2/3 dos 44 membros da Assembleia Municipal, o 

que lhe permite ditar todas as regras naquele órgão 

deliberativo.

Mas mesmo perante este quadro, que deixa qualquer 

formação política eufórica, o MDM não está satis-

feito com a forma como foi conduzido o processo.

“Apesar de termos ganho, analisamos negativamen-

te estas eleições. O escrutínio foi caracterizado por 

muitas irregularidades, começando pelo uso excessi-

vo da força para intimidar os eleitores. Há mais de 

três dezenas de membros do MDM que estão de-

tidos aqui na Beira, delegados de lista que também 

estão detidos no Dondo e presença de militares nas 

mesas de voto em Quelimane. Não podemos falar 

de eleições livres, justas e transparentes”, frisou San-

de Carmona.

O Porta-voz do MDM fez igualmente notar que há 

mais de seis mil votos na Beira a favor do partido de 

Daviz Simango considerados nulos.

“Já reclamámos e esperamos que sejam requalifica-

dos a favor do MDM”, frisou o porta-voz, no meio 

de gritos de vitória de membros e simpatizantes do 

partido que se faziam à sede para a tão aguardada 

festa.

“As eleições não foram livres e justas”
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“Jehu, Jehu”, o barulho é en-

surdecedor e vem de uma 

turba enorme que marcha 

à noite, batendo cadencia-

damente com o pé do chão, como 

uma espécie de transplante do 

“toi-toi dance” das marchas de 

resistência sul-africanas. Os jo-

vens, a pé e em bicicleta gritam 

em chaubo “é nosso, é nosso”. À 

medida que a marcha avança do 

subúrbio para o centro de Que-

limane, engrossa o número dos 

manifestantes que não pediu à 

polícia para mostrar o júbilo pela 

vitória do MDM.

Não houve gás lacrimogénio, 

nem os tiros que se tinham feito 

sentir horas antes em Incidua e  

no Janeiro. Nas franjas, gritava-

-se “blindados, Muxúnguè”, uma 

referência ao músculo da polí-

cia por estes dias de eleições na 

Zambézia.

Na Maganja da Costa, a propó-

sito de blindados, o carpinteiro 

Bernardo Macalissa acha que a 

melhor tarefa dos blindados era 

“recolher lixo” e não “assustar 

pessoas”. O artesão, que diz que 

é conhecido no Brandão por “Ca-

reca”, veio votar na Maganja, a 

nóvel autarquia da Zambézia. A 

conversa sobre “confusos”  e “nha-

ringues” corre mole na oficina de 

Eugénio Moisés, que com mais 

três amigos ganha o pão a repa-

rar o transporte mais popular da 

Zambézia.  A bicicleta, claro está.

Pio Damião Tomo, depois de 

uns dedos de conversa, quer sa-

ber, como costuma acontecer na 

campanha, se temos camisetes 

e bonés para oferecer. “Mesmo 

jornais, porque por aqui há muito 

pouca informação”. O associado 

no negócio com Moisés está de-

solado porque não viu na tv os in-

cidentes do dia anterior na Beira. 

Como assim? “o problema é que 

aqui só temos o sinal daquela te-

levisão que quando morre um da 

Renamo, diz que são 20, quando 

podem ser 20 do governo diz que 

foi só um”. 

Todos prometem votar, embora 

sem muita convicção (a participa-

ção eleitoral ultrapassou os 50%, 

acima da média nacional do últi-

mo pleito que andou nos 46,36%). 

Baptista Agumassa, o professor 

de filosofia candidato do MDM 

diz estar preparado para o embate 

eleitoral. Tem dúvidas sobre a es-

colha de Maganja da Costa como 

opção para nova autarquia quan-

do o mais natural seria Morrum-

bala. “Políticas”, comenta com um 

Diário de campanha

Na terra do coco e do chá
encolher de ombros. O candidato 

da Frelimo não está no escritório, 

está em “missão de serviço” a 60 

quilómeros da localidade. Em 

Mocuba, Shaida Hassane, uma 

vendedeira de gelinhos também 

promete votar, mas o mais im-

portante para ela é alimentar os 

quatro filhos e o marido que “não 

faz nada, só reza cinco vezes por 

dia”. Na secção das motos-taxis a 

conversa com os jovens pratica-

mente não chegou a começar. Os 

repórteres foram impedidos de 

continuar e foram parar à polícia 

(ver caixa na edição). 

O bombeiro na estação de servi-

ço à entrada da vila está impres-

sionado com a força do MDM. 

“Habitualmente é só a Frelimo 

que anda com carros e bandeiras 

de frente para trás, mas a marcha 

dos jovens (do MDM) a pé foi 

demais”. Ricardo, e só aceitou di-

zer o seu primeiro nome, acredita 

que a disputa “como num jogo de 

futebol”, vai ser muito renhida.

Também no Gurué os jovens 

acreditam numa “disputa renhi-

da”. São os jovens, aliás, a maioria 

dos eleitores que compareceram 

logo às primeiras horas para vota-

rem na Escola Pré-Universitária 

da capital do chá. Rosa Maria diz 

que gostou muito de participar 

porque foi “a sua primeira vez”. 

Outra Maria, uma presidente 

de mesa, está satisfeita, mas está 

desesperada também. “Veja”, e 

mostra uma pilha de cadernos de 

votos, “dos oito que temos só ain-

da conseguimos usar um … e já 

estamos no meio dia”.

Mais movimento acontece em 

Moneia. Quase todas as mesas ti-

nham eleitores por volta do meio-

-dia, vigiados de perto por um pe-

queno contingente de “pingos de 

chuva armados” e uns “senhores” 

muito atentos e bem vestidos que 

aparentam ser os “controleiros do 

local” mas não aceitam falar para 

a imprensa. Os jovens dizem que 

“são do governo”.

A estrada entre o Gurué e Queli-

mane é agora quase uma pista. Na 

“guerra das bandeiras”, surpreen-

dentemente, as bandeiras do galo 

suplantam as da maçaroca. Epi-

sodicamente, também aparecem 

símbolos da perdiz, mais velhi-

nhos, pertencentes a tempos de 

outras glórias.

Enquanto sigo atento as curvas e 

contra-curvas do percurso, penso 

na pedagogia do exemplo a que 

deveriam ser submetidos os piró-

manos a soldo dos governadores 

de Manica e Tete.

Por Fernando Lima

A lei é só uma, mas em Mocuba, 

dizem-nos aos gritos que, para se 

escrever, só em Quelimane e em 

Maputo.

Aqui é Zambézia!   
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MESTRADOS EM CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO

Estão abertas candidaturas para o ano lectivo de 2014 nos seguintes cursos:

I. MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO
II. MESTRADO EM EDUCAÇÃO DE ADULTOS

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS
Os cursos de Mestrado têm a duração de quatro semestres lectivos e compreendem duas 
componentes de pós-graduação: uma ao nível do Diploma e a outra ao nível do Mestrado. A 
pós-graduação ao nível de Diploma tem duas fases (Tronco Comum e Especialização), cada 
uma com a duração de um semestre. O Tronco Comum compreende módulos organizados 
em dois blocos. Esta fase assenta na aquisição e desenvolvimento de competências genéricas. 
A Especialização compreende módulos também organizados em dois blocos. Cada bloco 
tem a duração de oito semanas. Esta fase culmina com a realização de um Trabalho de Fim 
de Curso. 
A pós-graduação ao nível do Mestrado tem a duração de um ano lectivo, dividido em cinco 
blocos – quatro para aulas e um para a elaboração da dissertação. Cada bloco de aulas tem 
a duração de sete semanas. O bloco reservado à dissertação tem a duração de 16 semanas. 
O estudante elabora e desenvolve um projecto de investigação cujo tema é escolhido por si 
sob a orientação de um supervisor. 
O calendário das aulas obedece ao calendário académico da UEM. As aulas decorrem das 
16:00 às 20:00 horas.

VAGAS
O número de vagas disponíveis é de 25 para cada curso.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Os candidatos devem produzir e submeter um projecto de pesquisa sobre um tema da área 
a que se candidatam. Caso se considere necessário, os candidatos poderão ser convocados 
para uma entrevista.

São critérios cumulativos de selecção:
- 
- 

- Curriculum vitae
- 
- 
- Resultados da avaliação do projecto de pesquisa e ou da entrevista e da análise 

dos documentos entregues no acto de candidatura.

PROCESSO DE CANDIDATURA
- 

Registo Académico da Faculdade de Educação.
- Os processos de candidatura, devidamente instruídos, deverão dar entrada de 19 

de Novembro a 19 de Dezembro de 2013.

Os processos de candidatura devem ser instruídos com os seguintes documentos:
- 

- Curriculum Vitae
- 
- Carta de motivação endereçada ao Director da Faculdade, indicando a área de 

- 
- 
- Apresentação do talão de depósito no valor de 500,00 Mt a depositar na conta Nº 

67992830 – BIM, Titular- UEM-FACED-MESTRADOS
- Carta de autorização da entidade empregadora.

Matrículas
O período de matrículas dos candidatos admitidos será anunciado pela Direcção do Registo 
Académico da UEM.
No acto de matrícula, a decorrer na Direcção do Registo Académico da UEM, os candidatos 
admitidos deverão apresentar:

- 
- 
- 

PROPINAS
O Curso está sujeito às seguintes propinas:

- Taxa de Inscrição, no valor de 7.200,00Mt, paga uma única vez no acto de Inscrição 

- 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

seguintes endereços:

Campus Universitário, UEM – Maputo

Email: faced.ra@uem.mz

O 
Movimento Democrá-

tico de Moçambique 

(MDM) e o seu can-

didato a presidente do 

município de Chimoio, na pro-

víncia de Manica, pregaram um 

susto à Frelimo, ao terem conse-

guido uma diferença mínima no 

apuramento parcial divulgado pe-

los órgãos na tarde de quinta-fei-

ra. A contagem preliminar dos 

votos, durante a madrugada nas 

mesas de votação, deixou aflitos 

vários delegados da Frelimo des-

tacados para as mesas, incluindo 

alguns directores provinciais, que 

tinham sido escalados como ob-

servadores.

Dados preliminares divulgados 

pelo Secretariado Técnico de Ad-

ministração Eleitoral (STAE) de 

Manica indicam que Raul Con-

de, candidato da Frelimo ao mu-

nicípio de Chimoio, conseguiu 

27.733 votos contra 24.502 de 

João Ferrão, que concorria pelo 

Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM), nas 168 

mesas de voto daquela cidade.

Na assembleia municipal de 

Chimoio, a Frelimo está à frente 

com 27.761 votos válidos contra 

24.267 votos do MDM.

“O processo de votação correu 

normalmente sem nenhum so-

bressalto”, ressalvou Filimone 

Zulu, director do STAE em Ma-

nica, durante a divulgação dos 

resultados, assegurando que os 

números apurados “poderão so-

frer alguma alteração, que poderá 

advir de boletins nulos e protes-

tados que não são requalificados a 

nível da província”.

Contudo, durante a contagem 

paralela, o SAVANA apurou nos 

editais de 56 mesas de voto, de 

oito assembleias de Chimoio, que 

João Ferrão, candidato do MDM, 

vencia com 9.915 votos contra 

9.829 do seu adversário, Raul 

Conde no município de Chimoio.

O MDM também seguia à frente 

com 9.479, contra 9.469 da Fre-

limo, segundo os dados dos edi-

tais, afixados à porta das mesas 

de votação, das escolas Hombwa, 

Amílcar Cabral, Samora Machel, 

Vila Nova, Eduardo Mondlane, 

MDM prega susto à Frelimo em Chimoio
Por André Catueira, em Manica

Votos especiais como de agentes de Saúde foram registados em excesso em algumas mesas de voto na cidade de Chimoio  
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Cabeça de Velho, Soalpo e no 

centro de tratamento de cólera, 

no bairro 4.

João Ferrão e o MDM juntaram 

o maior número de votos nos 

bairros de elite, saíndo com maior 

vantagem na assembleia de voto 

da escola Amílcar Cabral, que fica 

junto do palácio governamental e 

nas redondezas – Samora Ma-

chel, Eduardo Mondlane e Vila 

Nova.

Também conseguiu votos nos 

subúrbios, onde a afluência é 

descrita como a mais baixa, além 

das zonas peri-urbanas, incluindo 

o bairro da Soalpo e 7 de Abril, 

bastião da Renamo, que não par-

ticipa da corrida em boicote ao 

processo.

Outros resultados
No escrutínio de quarta-feira, 

a Frelimo e os seus candidatos 

venciam com uma margem rela-

tivamente folgada nos resultados 

preliminares nas outras quatro 

autarquias da província de Ma-

nica.

Em Catandica, nas 23 mesas vo-

taram a favor de Tome Maibeque 

(da Frelimo) 5.200 eleitores con-

tra 1779 votos de Rangel Mairos-

se (MDM). Já nas assembleias, 
no mesmo município, a Frelimo 
teve 5.274 votos e o MDM 1.599 
votos.
No município de Gondola, com 
31 mesas, votaram no candidato 
da Frelimo, Eduardo Gimo, 5.220 
eleitores contra 1.830 votos para 
Arone Mussualho, do MDM. Na 
assembleia municipal, a Frelimo 
conseguiu 5.148 votos contra 
2.666 votos do MDM, enquanto 
que o PIMO, que concorria ape-
nas para a assembleia municipal 
teve 106 votos.
Em Manica, nas 35 mesas, Rai-
mundo Quembo da Frelimo teve 
9.193 votos contra 1.686 votos de 
Delfim Paz, que concorria pelo 
MDM. A Frelimo amealhou 
9.026 votos contra 1.747 votos do 
MDM na assembleia municipal.
Na nova autarquia de Sussun-
denga, com 19 mesas, o candida-
to da Frelimo, Venâncio Veremo, 
conseguiu 5.506 votos contra 
663 votos de Albertino Ziai, do 
MDM. Na assembleia, a Frelimo 

teve 5.329 votos humilhando o 

MDM, que conseguiu 695 votos.

Neste município, centenas de 

pessoas começaram a ser trazidas, 

numa viatura da agricultura local, 

para votar, segundo acusaram os 

membros do MDM.  

Votar a dedo
Um outro caso curioso durante 

a contagem de votos foi o facto 

de mais da metade dos boletins 

de votos, a maioria a favor do 

MDM, terem sido assinalados a 

dedo durante a votação, o que su-

gere que os votantes não sabiam 

escrever ou eram idosos.

Muitos tiveram que passar de 

acesos debates de validação, por-

que ou estavam na cara do candi-

dato ou no centro do símbolo do 

partido, ou mesmo afastado mais 

para cima ou baixo do espaço de 

votação.

Excesso de votos especiais
Em Chimoio, sobretudo em zo-

nas distantes, foi notório o uso 

excessivo de votos especiais nas 

mesas, entre os agentes da polícia, 

de saúde e os membros das mesas 

de voto, que nalguns casos até ul-

trapassava o número.

Em Hombwa B, a título de exem-

plo, dos cinco agentes da polícia e 

membros da mesa, quatro delega-

dos dos partidos e os dois agentes 
de saúde, foram contabilizados 19 
votos especiais, ou seja, três pes-
soas a mais tiveram voto especial 
na única mesa local.
Alguns votos especiais eram ce-
didos a pessoas que perderam o 
cartão de eleitor, como foi o caso 

registado numa das mesas de voto 

da assembleia 36211, montados 

junto ao centro de tratamento de 

cólera, no bairro 4.

Votos de bêbados
Também nesta assembleia, o SA-

VANA presenciou a votação de 
quatro eleitores, visivelmente em 
estado de embriaguez, contra-
riando o princípio eleitoral, que 
veda o “voto de bêbados”, devido 
à falta de capacidade de votar com 

aptidão.

 
O nível de abstenção nestas elei-

ções na cidade de Chimoio está 

acima dos 50 por cento, o que 

para os observadores eleitorais re-

sulta do facto de “o escrutínio ter 

decorrido em tempos de tensão”, 

devido às ameaças da Renamo de 

“inviabilizar as eleições”. 

Dos 41500 inscritos nas oito me-

sas visitadas pelo SAVANA ape-

nas foram votar 19.867 eleitores.
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Duas realidades distintas 

caracterizaram a votação 

na cidade de Maputo. En-

quanto alguns postos de 

votação foram caracterizados por 

enchentes outros registaram fraca 

afluência.

Na ronda efectuada pelo SAVANA 

em alguns postos de votação insta-

lados em diversas escolas da cidade 

de Maputo, sobretudo as que regis-

taram maior afluência de eleitores, 

foi possível notar o fraco domínio 

da matéria por parte de alguns 

membros das mesas de voto aliado 

à desordem nas filas, estes factos 

registaram-se com maior enfoque 

nos bairros da periferia.

A morosidade dos membros das 

mesas de voto chegou a irritar os 

votantes, facto que obrigou alguns 

eleitores a mandar impropérios ao 

pessoal encarregue de coordenar o 

processo de votação.

A pronta intervenção dos elemen-

tos da CNE/STAE, que contaram 

com o apoio de alguns elementos 

da Polícia da República de Mo-

çambique permitiu que nada de 

grave acontecesse.

Na ronda pelos bairros de Mapu-

to, o SAVANA confrontou-se com 

alguns casos de agitação nas assem-

bleias de voto montadas na Escola 

Primária de Inhagoia, Bagamoyo, 

Unidade 24, Jardim, Malhazine e 

Magoanine. 

Em alguns casos, a demora das filas 

fez com que alguns eleitores desis-

tissem da votação. Testemunhámos 

o abandono de eleitores no bairro de 

Malhazine.

Outros eleitores preferiram apro-

veitar a tolerância concedida pelo 

Governo para tomar um copo com 

amigos ou visitar família.

Em diferentes mercados, bares e 

barracas espalhados por vários pon-

tos de grande Maputo era enorme 

o movimento de pessoas, sobretudo 

jovens, que trocaram o voto por be-

bidas alcoólicas.      

Porém, ao contrário do que se verifi-

cou nos pontos acima citados, nou-

tras assembleias de voto, sobretudo 

as localizadas na zona de cimento, 

o ambiente era de ordem, civismo e 

uma afluência razoável dos eleitores 

nas assembleias de votos.

Registámos esse facto na Escola Se-

cundária Josina Machel, da Polana e 

Francisco Manyanga.

Na Escola Primária Completa de 

Malhazine alguns eleitores ficaram 

sem exercer o seu direito de voto 

pelo facto de terem chegado depois 

do encerramento das assembleias de 

voto. 

As razões de atraso foram várias. 

Alguns pensavam que o processo se 

prolongaria até às 19 horas. Outros 

porque queriam contornar as possí-

veis enchentes e outros aproveita-

ram o feriado para resolver alguns 

pendentes e deixar a votação para 

o fim.

Cartazes de campanha nos 
locais de votação 
Embora as instituições encarregues 

pela administração do processo elei-

toral considerem que tudo decorreu 

dentro das normas, as acusações 

entre os protagonistas políticos não 

faltaram. Uns acusaram os outros 

de continuarem a fazer campanha 

mesmo que a lei já não permitisse 

e outros queixaram-se de intimida-

ções.

Contudo, o material de propaganda 

eleitoral continuava exposto em lo-

cais de concentração pública e nal-

guns casos defronte dos postos de 

votação.

O SAVANA registou esse facto na 

Escola Secundária de Malhazine e 

no Centro de Formação de profes-

sores da Munhuana.

A votação terminou exactamente as 

18 horas e logo arrancou o processo 

de contagem de votos. Nos postos 

sem energia eléctrica, sobretudo na 

periferia, os brigadistas socorreram-

-se na luz de candeeiros.

Apenas a Frelimo e o Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM) fiscalizaram a votação. 

Outros partidos não se fizeram pre-

sentes. Os fiscais do MDM eram 

todos jovens enquanto os da Freli-

mo eram constituídos por secretá-

rios dos bairros.     

Por Raul Senda
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O 
chefe da delegação do go-

verno José Pacheco admitiu 

esta segunda-feira a possi-

bilidade de inclusão de ob-

servadores nacionais à mesa nego-

cial, mas de acordo com o porta-voz 

da Renamo, Fernando Mazanga que 

falava ao SAVANA esta quinta-fei-

ra, o governo ainda não deu garan-

tias da presença dos mesmos.

Depois de várias vezes a delegação 

Diálogo refém da resposta do Governo
do governo ao diálogo político com 

a Renamo ter descartado a presença 

de observadores e facilitadores na 

mesa das negociações que não ca-

rece de patrão estrangeiro e muito 

menos falta de auto-estima, José Pa-

checo deu um volte-face e admitiu 

esta segunda-feira a possibilidade de 

inclusão dos mediadores.

Pacheco avançou que a sua delega-

ção poderia ceder à pressão e admitir 

a entrada de observadores nacionais 

apenas, porque os moçambicanos 

têm capacidade de resolver os seus 

diferendos sozinhos. 

O chefe da equipa de executivo fez 

estes pronunciamentos depois de 

mais uma vez a sua comitiva ter se 

deslocado sem sucesso ao centro 

de Conferências Joaquim Chissano 

para mais uma ronda de negocial, 

pois a Renamo escusa-se dialogar 

sem presença de mediadores.

A Renamo entende que a única for-

ma para se ultrapassar o debate em 

torno da legislação eleitoral e a crise 

político-militar que vive no país pas-

sa pela inclusão de mediadores que 

vão estabelecer um ponto de equilí-

brio, o que pode contribuir para de-

bate dos restantes pontos. 

Entretanto, apesar do governo ter 

manifestado a possibilidade de in-

clusão dos observadores, até esta 

quinta-feira não havia dado quais-

quer garantias para tal.

De acordo com o Porta-voz da Re-

namo, Fernando Mazanga, o gover-

no ainda não respondeu a carta en-

viada por esta formação solicitando 

a presença dos observadores nas ne-

gociações, facto que demonstra falta 

de comprometimento com a causa 

da nação. 

Recorde-se que a Renamo já anun-

ciou publicamente que Dom Di-

nis Sengulane e Doutor Lourenço 

do Rosário que por diversas vezes 

deslocaram-se a Satunjira para en-

contrarem-se com o líder da Perdiz 

Afonso Dhlakama, por forma a re-

volver a tensão político-militar, são 

as figuras por si indicadas para cons-

tituírem a equipa de observadores 

nacionais. A.N

A 
ministra do Trabalho, Ma-

ria Helena Taipo, exortou 

aos mineiros moçambica-

nos na República da Áfri-

ca do Sul (RAS), bem como os que 

trabalham nas empresas agrícolas a 

usarem os bancos nas suas transac-

ções financeiras e monetárias, para 

evitar casos de assaltos por parte de 

indivíduos desonestos e de oportu-

nistas, sobretudo nas quadras festi-

vas que se aproximam.

A governante reforçou este ape-

lo não apenas por esta constatação, 

como também pelo assalto sofri-

do por um mineiro moçambicano 

na região mineira sul-africana de 

Klerksdorp, no passado dia 28 de 

Outubro, quando regressava à casa, 

depois de ter levantado 100 mil 

Rands (o equivalente a cerca de 300 

mil meticais), perdendo este mon-

tante, o seu passaporte, o da esposa, 

que se encontrava na sua companhia 

proveniente de Moçambique, entre 

outros objectos de valor. Trata-se do 

trabalhador Zacarias Salomão Cos-

sa, recentemente reformado na com-

panhia mineira de ouro Anglo-Gold 

Ashanti-Vaal Reef, em Klerksdorp.

Ministra do Trabalho 
aconselha mineiros 
a usarem banco
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UNIVERSIDADE  EDUARDO  MONDLANE
                   FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL

Estão abertas as candidaturas para os cursos de Mestrado da Faculdade de 
Agronomia e Engenharia Florestal (FAEF) nas seguintes áreas:

DESENVOLVIMENTO RURAL

PRODUÇÃO VEGETAL

PROTECÇÃO VEGETAL

GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA
ü Ramo de Gestão de Água

MANEIO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

ECONOMIA AGRÁRIA
ü Ramo de Análise de Políticas e Desenvolvimento Agrário
ü Ramo de Mercados Agrários
ü Ramo de Economia de Recursos Naturais
ü Agribusiness ( este curso será leccionado em inglês)

CIÊNCIAS FLORESTAIS
                      Ramo de Silvicultura
                      Ramo de Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais

REGIME DE LECCIONAMENTO

O leccionamento das aulas obedece o calendário académico da UEM. As aulas 
decorrem entre as 15 e as 19 horas a partir de Fevereiro de 2014. Dependendo das 

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS
     

PROPINAS

Inscrição
Propinas : ) por mês.

REQUISITOS DE ADMISSÃO

Curriculum vitae.

Nota de licenciatura igual ou superior a 12 valores.

PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA

Do procedimento de candidatura deve constar:

15 de 
Outubro à 25 de Janeiro de 2014

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal
Campus Universitário. Maputo.
Tel: 21 – 492177/09  Fax: 21 – 492176
Extensão

Janeiro de 2014.

CANDIDATURAS PARA O MESTRADO
ANO ACADÉMICO DE 2014 / 2015
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES

(UGEA)

Anúncio de Adjudicação

De acordo com o Art. 32, nº 2, alínea “c” do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 

pelo Decreto nº 15/2010 de 240 Maio, comunicamos que os objectos dos concursos abaixo 
foram adjudicados às empresas seguintes: 

Maputo, aos 18 de Novembro de 2013

A Autoridade Competente

 (Ilegível)

Alguns acontecimentos que 

modificaram radicalmente a 

vida social e política foram 

inicialmente manifestações 

populares que não anunciavam as 

consequências. Alguém escreveu, 

quanto ao nosso tempo, que a única 

certeza possível é que o imprevisto 

está à espera de uma oportunidade, 

mas o mesmo aconteceu em séculos 

anteriores, como na Revolução Fran-

cesa, que tem certidão de nascimen-

to na tomada popular de uma prisão 

vazia, sendo mais imprevisível, ainda 

que uma guerra mundial, como a de 

1914-1918, tenha produzido vinte 

milhões de mortes tendo por causa 

inicial o assassinato de um príncipe. 

Recentemente, Luiz Zanin Oricchio, 

no jornal Estado de São Paulo (22-

06-2013), deu-se ao útil trabalho de 

percorrer a literatura, analisar o tipo 

das manifestações de rua do nosso 

tempo e chamar, oportuna e utilmen-

te, a atenção para as diferenças entre 

Maio de 68, que De Gaulle superou, 

e os movimentos contemporâneos. 

De toda a literatura invocada, a mais 

interessante e útil para esta entrada 

do milénio, é a que procura definir 

e compreender, quanto a propósitos, 

formas de organização, e consequen-

cialismo visível, e nela destaca-se o 

livro do britânico Paolo Gerbaudo, 

intitulado Tweets and the Streets: 

Social Media and Contemporary 

Activism (Pluto Books), que merece 

leitura dos responsáveis pela gover-

nação, quer formal na medida em 

que as Constituições os definem, mas 

sobretudo os que são de identificação 

duvidosa ou, sendo conhecidos, não 

possuem cobertura jurídica, como se 

passa com o G20. 

Também merecem referência os 

poderes adormecidos, como o Con-

selho Económico e Social da ONU, 

que ainda não encontrou quem o 

relacionasse activamente com a crise 

mundial, embora a doutrina sobre o 

globalismo da crise seja abundante. 

Também acontece, como se passa en-

tre nós, que a situação de protetorado 

não evita que se agrave o conflito en-

tre o poder executivo e o poder judi-

Por Adriano Moreira

O povo na rua
cial, neste caso representado pelo Tri-

bunal Constitucional, actualizando a 
questão eterna de saber quem guarda 
os guardas, sem qualquer benefício 
para a fadiga da sociedade civil. 
Mas é justamente a movimentação 
desta sociedade civil que cresce em 
importância, superior a das eleições e 
seu resultado, porque este não melho-
ra nem esconde o crescente desespero 
de muitos povos, a quebra de confian-
ça de estruturas públicas que condu-
zem à indiferença da escolha. 
De facto as nossas manifestações 
populares parecem ser geradas pelo 
lembrado conceito de que a única 
coisa certa é que o imprevisto está à 
espera de uma oportunidade, e obe-
decem aparentemente, mesmo sem 
terem escutado ou lido o apelo, ao 
incitamento de Hessel (2013), que, 
tendo ultrapassado os noventa anos, 
ainda deixou um panfleto, lembrado 
por Oricchio, intitulado Indignem-
-se. É, por enquanto, a indignação 
que movimenta, não apenas a ju-
ventude frustrada como a de Maio 
de 68, mas a comunidade de afectos 
que mistura as gerações, afectos que 
resistem aos incitamentos de separar 
os jovens sem futuro dos mais velhos 
que o perderam, utilizando as redes 
sociais, e sem necessidade de lhe en-
sinarem a teatrologia que o Estado 
Espetáculo se reserva em todo o Oci-
dente, porque as crescentes privações 
inspiram a linguagem comum, que 
esclarece claramente o núcleo central 
do problema, que é pão e emprego, a 
que o discurso europeu fornece mais 
contraditório do que resultados. 
O povo na rua não é uma comissão 
de arbitragem de ideologias que o 
voto decide, é talvez antes o anúncio 
de que o imprevisto está em busca da 
sua oportunidade. E porque a dedica-
ção cívica tem de ser mantida, como 
valor superior à mística orçamen-
tal, parece necessário impedir que a 
ONU continue a evoluir para templo 
de orações a um Deus desconhecido, 
e porque a crise é global, releia os re-
latórios sobre as ameaças equivalen-

tes das armas atómicas e da pobreza, 
assumindo-se em nome dos valores 
que proclamou.

Foi assinalado nesta quinta-
feira, dia 22 de Novembro, 
o 13º aniversário da morte 
de Carlos Cardoso, um dos 

fundadores da Mediacoop, empresa 
proprietária do jornal SAVANA. 

Cardoso foi barbaramente 
assassinado no início da noite, 
quando saía de uma jornada de 
trabalho no jornal O Metical, do qual 
foi fundador e era director.
Os seus assassinos, que tentaram 
silenciá-lo dadas as investigações 
que vinha realizando em torno 

Há 13 anos que 
Carlos Cardoso foi 
assassinado

Moçambique, a falência do Banco 
Comercial de Moçambique (BCM), 
viriam a ser condenados num 
mediático julgamento em 2004.
Alguns deles, Vicente Ramaya, 
Ayob Abdul Satar, Carlitos Rachide 
e Manuel Escurinho já se encontram 
em liberdade, depois de terem 
cumprido metade das suas penas, 
enquanto outros dois, Anibalzinho 
e Nini Satar ainda se encontram em 
cumprimento das respectivas penas. 
O espírito e a obra de Cardoso 
mantêm-se ainda bem vivos entre os 
seus colegas e todos quantos com ele 
conviveram.  
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O Projeto de Desenvolvimento de Gás (GNL) em 
Moçambique propõe-se a desenvolver os recursos 
de gás natural descobertos nas Áreas 1 e 4 na Bacia 
do Rovuma, ao largo da costa da Província de Cabo 
Delgado, no norte de Moçambique. 
Os proponentes do Projeto são: AAnadarko 
Moçambique Área 1, Lda (AMA1) e a 
EniEastAfricaS.p.A (eni). As duas empresasestão a 
colaborar para desenvolver uma fábrica de GNL, e 
infraestruturas associadas, para o processamento de 
gás natural, que será exportado para os mercados 
internacionais. O Projeto proposto transformará 
Moçambique num dos maiores exportadores de gás, 
a nível mundial. 

O Projeto deseja convidar todas as partes interessadas 
para um Evento Aberto Informativo durante o qual 
serão partilhados factos sobre o Projeto. As partes 
interessadas terão ainda a oportunidade de abordar, 
com a equipa do Projeto, questões pertinentes de 

O evento aberto, a realizar-se em Maputo e Pembanas 
seguintes datas e locais: 

Convida-se as partes interessadas a comparecerem 
ao Evento Aberto a qualquer hora durante o decurso 
do dia do evento.

Quem estiver interessado/a em participar no Evento 
Aberto deve solicitar, preencher e devolver um 
formulário de inscrição
rsrsisksolutions.com), 
AletFell ( ) ou Talumba 
Katawala
( ) até terça-feira, 
dia 26 de Novembro de 2013. 

Em caso de dúvidas sobre o referido evento, por 
favor contacte:

O Projeto espera poder contar com a sua presença.
Convite às Partes Interessadas para Participar no
Evento Aberto Informativo sobre o
Projeto de Gás Natural Liquefeito em Moçambique

The Mozambique Gas (LNG) Development 
Project proposes to develop natural gas resources 
discovered in adjacent Areas 1 and 4 in the Rovuma 

in northern Mozambique. The proponents of the 
proposed Project are Anadarko MoçambiqueÁrea 
1, Lda (AMA1), and Eni East Africa S.p.A (eni). 
AMA1 and Eni are working together to develop 
an LNG facility and associated infrastructure to 
process natural gas for export to international 
markets. The proposed Project would see 
Mozambique become one of the world’s leading 
gas exporting countries. 

The Project would like to invite interested parties 
to an Open House Information Event during 
which facts about the Project will be shared. 
Interested parties will also have opportunity for 
discussions with Project personnel on aspects of 

The Open House in Maputo and Pemba will 
be convened on the following dates and at the 
following venues: 

Interested parties are welcome to attend the Open 
House at any time during the course of the day 
for whatever period of time suits.

If you are interested to attend the Open House, 
please request, complete and return a registration 
form
com), Alet Fell ( ) or 
Talumba Katawala (
com) byTuesday 26 November 2013. 

Should you have any questions regarding the 
event, please contact:

The Project looks forward to welcoming you.
Invitation to Interested Parties to Participate:
Mozambique Gas Development Project

Open House Information Event
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No exercício da sua activi-

dade política, o Governo 

moçambicano propala 

de forma ruidosa que é 

pelo desenvolvimento da econo-

mia nacional através da criação de 

um conjunto de incentivos visando 

desenvolver pequenas e médias em-

presas moçambicanas.

Porém, o discurso governamental 

choca com a realidade prática que 

se verifica no ramo de construção 

civil, uma das áreas que mais postos 

de emprego abre.

Em entrevista ao semanário SA-

VANA, Manuel Pereira, adminis-

trador delegado da Construtora de 

Mondego, uma empresa de capitais 

moçambicanos que opera na área de 

construção civil desde 1997, disse 

que falta protecção aos empreiteiros 

nacionais por parte das entidades 

governamentais perante a forte e 

desigual concorrência resultante da 

intensa procura do mercado nacio-

nal por parte de empresas estran-

geiras.

De acordo com o nosso entrevista-

do, ao contrário do que se verifica 

com as construtoras internacionais, 

as empresas moçambicanas não são 

facilitadas o acesso ao financiamen-

to para a execução das suas activi-

dades. 

Segundo Pereira, as empresas es-

trangeiras têm acesso ao crédito e 

outro tipo de incentivos nos seus 

países. Vêm a Moçambique e con-

correm ao mesmo nível com as 

empresas nacionais que entram na 

corrida sem nenhum suporte. 

Perante estas situações, continua, as 

empresas estrangeiras levam gran-

des vantagens porque possuem ga-

rantias que as nacionais não têm.

O nosso interlocutor referiu que 

este tipo de constrangimentos ex-

clui o grosso dos empreiteiros mo-

çambicanos na medida em que se 

vêem fora das grandes obras, quer 

públicas ou privadas.

De acordo com o nosso entrevis-

tado, muitas vezes, as empresas 

estrangeiras chegam a Moçambi-

que com uma grande muscultura 

financeira graças a um conjunto de 

facilidades cedidas pelos Governos 

dos países donde vêm. Concorrem a 

grandes obras, ganham e executam 

toda a obra sozinhas. Ou seja, não 

dão parte dos trabalhos às empre-

sas locais e o Governo nada faz no 

sentido de criar condições para que 

as empresas moçambicanas partici-

pem em forma de sub-empreitadas 

nas grandes obras.

Apontou como exemplo o projec-

to da circular de Maputo que está 

a ser construída por uma empresa 

chinesa. 

Segundo Pereira, esta obra, apesar 

de ser pública, foi adjudicada de 

forma directa e os chineses estão 

a fazer tudo sozinhos, deixando os 

moçambicanos sem nenhuma acti-

vidade.

No seu entender, pela dimensão da 

obra da estrada circular, era impe-

rioso que o Governo promovesse a 

contratação de empresas nacionais 

para, em forma de sub-empreitadas, 

executarem certas actividades.

Continua Pereira referindo que as 

empresas estrangeiras fazem pro-

jectos e levam os dividendos para 

os seus países de origem. No país, 

todas as empresas nacionais que 

pagam impostos e salários aos seus 

trabalhadores estão a ser fortemen-

te penalizadas, e corre-se o risco de 

futuramente não se ter empreiteiros 

capazes. 

“Não se explica que o Governo 

adjudique uma grande obra a uma 

empresa estrangeira e não crie con-

dições para que o empreiteiro prin-

cipal recorra a empresas nacionais 

para a execução de certos traba-

lhos”, lamentou.     

É que, no entender no nosso en-

trevistado, cabe ao Governo pro-

mover o crescimento da capacidade 

técnica e económico-financeira das 

empresas nacionais, criando cada 

vez mais oportunidades de negó-

cio, através da aprovação de regula-

mentos que estabeleçam condições 

justas e equilibradas das partes de 

contratos de empreitadas de obras 

públicas, formando parcerias com o 

sector privado no controlo da actua-

ção dos operadores do sector. 

Embora reconheça o facto, Manuel 

Pereira é da opinião de que não 

pode prevalecer o argumento de 

que os empreiteiros nacionais são 

excluídos das grandes obras devido 

à incapacidade técnica e económica.

Cabe ao Governo criar condições 

para que os nacionais participem  

nessas obras, lado a lado com es-

trangeiros com vista a aprender a 

fazer bem e melhorar as suas qua-

lidades técnicas.

Sublinha que a concorrência das 

empresas estrangeiras não pode 

matar as nacionais, bem pelo con-

trário, a sua obrigação como acon-

tece noutros quadrantes do mundo. 

Devia, isso sim, colaborar no senti-

do de torná-las mais fortes e com-

petitivas. 

“As nossas empresas de construção 

querem aprender novas tecnologias; 

querem desenvolver e melhorar a 

gestão dos seus recursos. Se parte 

dos trabalhos adjudicados às em-

presas estrangeiras for subcontrata-

da a nacionais, estas vão aprender e 

crescer. Desta forma dá-se trabalho 

às empresas nacionais e se promove 

o seu crescimento, uma forma, aliás, 

de se equilibrar o mercado. Contu-

do isso não acontece”, lamentou.

Acesso à informação 
Outro grande problema que fra-

giliza as empresas moçambicanas, 

no entender do nosso entrevistado, 

relaciona-se com o acesso à infor-

mação. 

Segundo o nosso entrevistado, mui-

tas vezes os processos relacionados 

com adjudicação de grandes obras 

públicas são tratados no estrangei-

ro e todos os pactos são lá fechados 

sem nenhuma informação para os 

nacionais.

Continua, referindo que muitas ve-

zes são adjudicações directas cujos 

termos dos contratos limitam-se a 

circuitos restritos e isso faz com que 

as empresas moçambicanas fiquem 

sem margens de manobra, cabendo 

a estas assistirem.

    

Corrupção 
Manuel Pereira reconhece que tal 

como em qualquer área, na constru-

ção civil há empreiteiros desonestos 

e aventureiros que, sem nenhuma 

garantia nem habilidades na área, 

concorrem a obras, fazem manobras 

e ganham, levam a primeira tranche 

e desaparecem sem executar a obra.

Porém, no seu entender, esse facto 

deve ser visto de forma isolada na 

medida em que a maior parte dos 

empreiteiros moçambicanos são 

honestos.

Sublinha que a forma como são 

executados os contratos é que faz 

com que o empreiteiro deixe de ser 

honesto.

Exemplificando, o nosso entrevista-

do disse que, na adjudicação de uma 

obra, as partes têm direitos e deve-

res. Contudo, as sanções são apenas 

para o empreiteiro. O dono da obra 

não é alvo de nenhuma sanção mes-

mo que viole o contrato.

“Quando o empreiteiro é adjudi-

cado uma obra recebe um certo 

valor para iniciar. Daí em diante, a 

facturação é feita em cada 30 dias, 

mediante o trabalho executado. Há 

uma ordem cronológica que não 

pode ser violada. Porém, o dono 

da obra já não cumpre com os pra-

zos de facturação. Em vez de 30 

dias, fica-se 90 a 100 dias à espera 

de fundos. Essa demora prejudica 

completamente o empreiteiro mas 

a outra parte não é sancionada. Se 

for o empreiteiro a violar alguma 

coisa é imediatamente sancionado”, 

lamentou.

Continuando, o nosso entrevistado 

frisou que o outro problema é da 

falta de normas que possam pro-

mover justiça contratual e deixar 

de existir os sistemáticos atrasos no 

pagamento de facturas, bem como a 

necessidade de se passar para a cria-

ção de um sistema legal de revisão 

de preços dos materiais de constru-

ção.

De acordo com Pereira, em Mo-

çambique os contratos são estáticos. 

Mesmo que ocorram circunstâncias 

que afectem o contrato inicial este 

não é alterado e o empreiteiro é que 

é sacrificado.

“Na nossa área de construção, mais 

de 70% do material que usamos é 

importado. Quando somos adjudi-

cados uma obra, a moeda nacional 

pode estar numa certa posição mas 

verificar-se que dias depois desva-

loriza. Nós compramos material 

fora do país em divisas e em caso 

da desvalorização da nossa moeda o 

empreiteiro é que arca com as des-

pesas”, frisou.

Pereira apontou a corrupção como 

sendo um dos factores que também 

faz com que o empreiteiro seja de-

sonesto.

Noutra vertente, o nosso entrevista-

do lamentou a tendência da diabo-

lização do empreiteiro nacional.

“Há tendências de relacionar obras 

de má qualidade com as empresas 

moçambicanas, mas todos nós as-

sistimos a obras de péssima quali-

dade executadas por estrangeiros 

que ninguém questiona”, lamentou. 

Empresas estrangeiras do-
minam o negócio imobiliário 
Noutra vertente, o nosso entrevista-

do falou do boom imobiliário que 

caracteriza as grandes cidades mo-

çambicanas sobretudo Maputo e 

Matola.

Pereira referiu que o boom não be-

neficia as empresas moçambicanas 

na medida em que o grosso das em-

Trabalham nas áreas de saúde, 

nutrição, educação, finanças 

comunitárias, segurança ali-

mentar, água e saneamento. 

Identificam crianças órfãs e vulne-

ráveis e dão apoio psico-social ao 

mesmo tempo que vão habilitando 

comunidades a saber lidar com esse 

tipo de situações, promovem higie-

ne no seio familiar e saneamento na 

comunidade, contribuem na cons-

trução de fontes de abastecimento 

de água, ajudam senhoras a diver-

sificarem as suas rendas, constroem 

e equipam escolas para melhorar a 

qualidade de educação no seio das 

comunidades rurais, ensinam a po-

pulação a ter bons hábitos alimen-

tares na base do que produzem nas 

suas machambas. Enfim, são várias 

frentes de homens e mulheres que 

dia após dia trabalham para o bem-

-estar das comunidades em vários 

distritos da província de Tete.

Estas e outras acções fazem parte 

de um conjunto de actividades de-

senvolvidas pela Organização Não 

Governamental americana, Visão 

Mundial (VM). Trata-se de uma 

organização cristã de âmbito inter-

nacional que em Moçambique actua 

nas províncias de Gaza, Tete, Zam-

bézia e Nampula.

O SAVANA visitou semana pas-

sada vários projectos desenvolvidos 

pela VM no distrito de Angónia, 

província de Tete, e testemunhou no 

terreno várias acções desenvolvidas 

pela organização.

A cerca de 25 quilómetros da vila 

sede de Angónia, Ulónguè, local-

iza-se a sede da localidade da Vila 

Velha. Dizem os populares que o 

nome deriva do facto de o local ter 

sido a primeira vila sede do distrito 

de Angónia.

Neste ponto, a população passava 

por todo o tipo de privações mas, de 

um dia para outro, o milagre chegou.

Há dois anos, um dos projectos da 

VM abrangeu a zona e foi construí-

da uma maternidade para além de 

se melhorar o centro de saúde local. 

Neste momento estão a ser mobi-

lizados fundos para se erguer uma 

casa de mãe espera. 

João Samson é chefe de 10 casas no 

povoado de Nthini, localidade da 

Vila Velha. Nthini é um dos povoa-

dos abrangidos pelas acções da VM. 

Contou ao SAVANA que no pas-

sado, a sua comunidade passou por 

momentos dramáticos devido à falta 

de um posto médico que pudesse 

dar primeiros socorros em caso de 

emergência.

Doenças como malária, tosse e di-

arreias apoquentavam constante-

mente as comunidades. O Hospital 

mais próximo localizava-se na vila 

sede e sem transporte as pessoas 

tinham dificuldades de lá chegarem.

Hoje, a situação mudou com o mel-

horamento e apetrechamento do 

posto médico.

Samson diz que a VM melhorou a 

questão do hospital e da materni-

dade, mas outros problemas ainda 

persistem.

Referiu que a zona possui terras 

férteis e propícias para a prática da 

agricultura, todavia, devido à falta 

de fertilizantes, a produção não é a 

desejada.

“Pedimos ajuda em termos de fer-

tilizantes para aumentar a capaci-

dade de produção dos solos. As nos-

sas terras aceitam qualquer tipo de 

cultura, desde milho, batata-reno e 

doce, feijão, amendoim, soja, tomate, 

alho entre outras”, apelou. 

Celina Severiano é líder comuni-

tária da zona do povoado de Chi-

tanga, na localidade da Vila Velha. 

Contou-nos que foi com tamanha 

Faltam políticas de protecção de empreiteiros nacionais 
Em Moçambique: 

Por Raul Senda
Fotos de Ilec Vilanculos 

Visão Mundial: busca soluções para  
emponderamento das comunidades
Por Raul Senda
Fotos de Ilec Vilanculos 

presas que investem no sector imo-

biliário são estrangeiras.

“Para fazer um prédio de 15 andares 

são necessários cerca de sete a oito 

milhões de dólares. Internamente é 

quase impossível ter esse dinheiro 

junto à banca. Mas as empresas es-

trangeiras acedem a esses fundos de 

forma fácil nos seus países e vêm in-

vestir aqui e nós os donos a assistir”.

Mondego: um exemplo de su-
cesso          
Para além de descrever o ambiente 

que se vive no ramo de construção 

civil no seu todo, Manuel Pereira 

falou daquilo que tem sido o circui-

to de negócios da empresa por ele 

dirigida.

Com um volume de negócios na 

ordem de 80 milhões de dólares 

norte-americanos, a Construtora 

de Mondego é uma empresa virada 

essencialmente para o ramo imobi-

liário e de obras públicas. Mais de 

90% dos seus negócios são com o 

Estado moçambicano, onde se des-

taca a construção de escolas, hospi-

tais, esquadras e outro tipo de infra-

-estruturas públicas. Mas também 

executa obras de índole privada.

Segundo Pereira, a empresa já ga-

rantiu uma solidez relevante no 

mercado, facto que garante confian-

ça da parte das instituições finan-

ceiras.

“Somos uma empresa sólida, confi-

ável e com garantias reais, o que nos 

permite aceder, junto aos bancos, 

créditos para financiarmos as nossas 

obras”, disse.

Aponta o dinamismo, a seriedade 

e o empenho da sua equipa como 

razão de sucesso.   

Ainda no leque de estratégias vi-

sando contornar as adversidades 

que enfrentam os empreiteiros 

moçambicanos, Pereira referiu que 

a Construtora de Mondego pos-

sui estaleiros que produzem parte 

do material que alimenta as suas 

obras. Isso, de certa forma, minora 

os custos de aquisição do material.

A empresa emprega neste momen-

to cerca de 500 trabalhadores, dos 

quais 99% são moçambicanos.

-

-
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vens que ajudam as comunidades, 

sobretudo as mães na melhoria da 

dieta alimentar das crianças, sensi-

biliza-se as comunidades a mandar 

seus filhos a escola, a cuidar de 

crianças órfãs, a proteger as crian-

ças, a denunciar casos de violência 

infantil para além de casamentos 

prematuros. A ADP de Dómuè 

trabalha também com camponeses 

na transmissão de conhecimentos 

com vista a garantir o aumento da 

sua produção.

geração de rendimentos.

“Nós sabemos que noutras zonas, 

as mulheres recebem apoio para 

desenvolver negócios e melhorar 

a sua renda. Nós também pedi-

mos que esse projecto venha até 

aqui em Cachingunda. Queremos 

conciliar a agricultura com pe-

quenos negócios”, apelou.

ADP de Dómuè  
Dentre vários projectos desen-

volvidos pela Visão Mundial na 

província de Tete, o Savana visi-

tou a Área de Desenvolvimento 

de Programas de Dómuè (ADP).

Segundo Feliz Xavier, presidente 

do comité de desenvolvimento 

de ADP de Dómuè, o projecto 

abrange três localidades nomea-

damente: Binga, Calio e Seze.

Nestes pontos, a VM desenvolve 

projectos nas áreas de educação, 

saúde e água.

Diz que o papel do comité por ele 

dirigido é de sensibilizar as comu-

nidades no sentido de aderir aos 

bons hábitos de vida. Mobiliza-se 

a comunidade a contribuir no seu 

desenvolvimento. 

Trabalha-se com mulheres e jo-

SOCIEDADE

alegria que as mulheres da loca-

lidade receberam a maternidade 

construída pela VM.

Antes da edificação desta infra-

-estrutura, muitas mulheres da-

vam parto nas suas residências ou 

na rua a caminho de hospital. 

Com a construção da maternida-

de, a líder de Chitanga pede que 

seja erguida  a “casa de mãe espera” 

com vista a permitir que as mulhe-

res grávidas esperem pelo parto de 

forma segura.

“Antes da maternidade, as comu-

nidades eram obrigadas a fazer 

partos inseguros visto que não 

havia condições adequadas para 

assegurar os cuidados necessá-

rios. Hoje as coisas mudaram, mas 

falta-nos uma casa mãe espera”, 

frisou. 

Soubemos da líder comunitária de 

Chitanga que na sua área de juris-

dição ainda persistem problemas 

de gravidezes precoces.  

“Temos situações de crianças que 

são obrigadas a abandonar a es-

cola para ir ao lar porque estão 

grávidas. A situação é preocupante 

mas com o apoio do Governo e de 

outras organizações como a VM 

tentámos sensibilizar os pais e as 

crianças sobre este mal”, elucidou.

A água que dá vida  
A cerca de 45 quilómetros da vila 

sede de Angónia localiza-se o 

posto administrativo de Dómuè. 

A 
Visão Mundial gasta, anualmente, cerca de 3.5 milhões 

de dólares norte-americanos no desenvolvimento dos seus 

projectos na província de Tete.

Ângelo Pontes, gestor de programas e representante in-

terino daquela organização ao nível da província de Tete contou ao 

nosso jornal que, embora os projectos de longa duração se focal-

izem nos distritos de Angónia, Changara e Cahora Bassa, a VM 

actua em quase todos os distritos da província.

Resumindo aquilo que são os sete projectos desenvolvidos na 

província, Pontes disse que na área de Saúde, a sua organização 

está inclinada na componente HIV/SIDA e Nutrição. Em vários 

distritos participa nos programas de combate à malária através da 

distribuição de redes mosquiteiras. No sector da educação, a organ-

ização apoia na construção e no melhoramento das infra-estruturas 

escolares enquanto que nos projectos de água e saneamento a or-

ganização está engajada na abertura de furos de água.

Conta Ângelo Pontes que na vertente de micro-finanças a VM 

direcciona as suas actividades no desenvolvimento de pequenos 

negócios e na educação das comunidades sobre as formas de poupar 

dinheiro.

 

3.5 milhões de dólares/ano para 
desenvolver as comunidades      

A 
criança é o ponto central das acções da Visão Mundial. 

E uma das áreas de actuação é na protecção contra casa-

mentos prematuros.

Trata-se de um mal que apesar de se estar a combater 

continua a prevalecer.

Anita José diz que não conhece a sua idade, não fala português e a 

sua educação não vai para além do primeiro ano de escolaridade.

A sua altura baixa e o seu corpo franzinho denunciam que a sua 

idade ainda é premat-

ura.

Está no lar há um ano 

e de lá a esta parte a 

vida dela mudou com-

pletamente. As vizin-

has continuam na es-

cola, com brincadeiras 

de infância, mas ela, 

devido ao lar, viu-se 

obrigada a mudar de 

hábitos.

Diz que trocou brin-

cadeiras de infância 

para tratar do marido, 

cuidar do seu lar, ir a 

machamba, tirar água 

entre outras activi-

dades domésticas.

Conta que tem von-

tade de voltar a escola 

mas o marido a proíbe.                         

O lar que mudou a vida da Anita

Trata-se de um posto elevado à 

categoria do distrito na última re-

visão administrativa nacional.

A oito quilómetros da sede daque-

le posto localiza-se a localidade de 

Binga.

Foi esta localidade escalada pelo 

SAVANA e no local testemunhá-

mos um conjunto de actividades 

que vêm sendo executadas por 

aquela organização religiosa.

Inácio Jacson, líder comunitário 

de Cachigunda, um povoado ha-

bitado por cerca de 850 famílias, 

contou ao nosso jornal que a sua 

população era constantemente as-

solada por surtos de diarreias devi-

do ao consumo de água imprópria.

Segundo Jacson, a população local 

bebia água do rio que não passava 

por nenhum tratamento. A mes-

ma era disputada com animais do-

mésticos e selvagens que povoam 

a região. Para além de consumida, 

era usada para lavar roupa, banho e 

outras necessidades.

O sofrimento chegou ao fim com 

abertura de um furo de água que 

abastece a comunidade.

“Graças à Visão Mundial hoje be-

bemos água de qualidade, livramo-

-nos da água suja do rio que mui-

tas vezes nos transmitia doenças. 

Estamos gratos. Agora pedimos 

fertilizantes e transporte para che-

garmos à sede do posto”, conta 

Vediana Siriasse, residente de Ca-

chingunda.

Siriasse disse ainda que a popu-

lação de Cachigunda vive essen-

cialmente de agricultura, mas acha 

que é chegado o momento das 

mulheres terem apoio para o de-

senvolvimento de actividades de 

Feliz Xavier

Celina Severiano

Vediana Siriasse

Ângelo Pontes

 Após vários de sofrimento, com o apoio da Visão Mundial, a maternidade chegou a localidade de Vila Velha de Angónia 
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O 
secretário de Estado nor-

te-americano, John Kerry, 

anunciou nesta quarta-

-feira uma ajuda de 40 mi-

lhões de dólares para a força militar 

liderada pela União Africana para 

fazer face à violência na República 

Centro Africana.

Esta ajuda, que terá ainda de rece-

ber luz verde do Congresso norte-

-americano, passa por equipamen-

tos não-letais, formação e apoio 

logístico.

Washington anuncia ajuda militar para a 
República Centro Africana

As autoridades de emergên-

cia da África do Sul alerta-

ram nesta quinta-feira que 

a esperança de encontrar 

sobreviventes do desabamento de 

um centro comercial em construção 

perto de Durban está a desvanecer-

-se, à medida que as horas avançam.

“A busca foi cancelada para per-

mitir que os engenheiros camará-

rios usem maquinaria pesada para 

remover o cimento”, disse Neil 

Powell, um dos responsáveis pelos 

trabalhos de remoção dos escom-

bros e procura de sobreviventes do 

centro comercial em construção 

que desabou na terça-feira perto de 

Durban, na África do Sul, matando 

pelo menos uma pessoa e ferindo 

cerca de 30, havendo ainda 30 pes-

soas desaparecidas.

“Até agora, tanto quanto sabemos, 

não há sinais de vida [depois de 19 

horas de buscas], mas pode ser que 

não haja lá ninguém ou que haja 

pessoas presas debaixo dos escom-

bros. Não sabemos”, acrescentou o 

responsável que trabalha numa fir-

ma privada de emergência médica e 

que tem estado a procurar sobrevi-

“Pensamos que actualmente a Mis-

ca (Missão internacional de apoio 

na República Centro Africana) é 

o melhor mecanismo para ajudar 

rapidamente a responder à violên-

cia em curso na República Centro 

Africana e evitar outras atrocida-

des”, refere John Kerry em comu-

nicado.

A mesma nota salienta que os Es-

tados Unidos “não vêem qualquer 

indício de que o Governo de tran-

sição na República Centro Africa-

na tem a capacidade ou a vontade 

política de pôr fim à violência”.

Na terça-feira, um responsável do 

Departamento de Estado norte-

-americano alertou numa comissão 

do Congresso para uma situação 

de “pré-genocídio” na República 

Centro Africana, sublinhando que 

os Estados Unidos não apoiam a 

criação de uma missão de paz da 

ONU.

O secretário-geral da ONU, Ban 

Ki-moon, pediu esta semana o en-

vio de 6.000 capacetes azuis para 

o país no âmbito de uma eventual 

operação de paz.

A República Centro Africana en-

frenta confrontos entre cristãos e 

muçulmanos, entre grupos de “au-

to-defesa” e ex-rebeldes da Seleka, 

no poder desde Março após ter 

derrubado o Presidente François 

Bozizé, bem como uma onda de 

banditismo em Bangui.

Autoridades da África do Sul 
perdem esperança de 
encontrar mais sobreviventes

Desabamento de centro comercial

ventes através de câmaras com fibra 

óptica, mas sem sinais de vida.

O desabamento do centro comer-

cial em construção aconteceu na 

terça-feira, 40 quilómetros a norte 

de Durban, na África do Sul, e sur-

ge cerca de um mês depois de ter 

sido emitida uma ordem judicial 

para que os trabalhos parassem de-

vido a falhas no planeamento.

“No dia 26 de Setembro foi emitida 

uma ordem judicial seguida de uma 

ordem final no dia 14 de Novem-

bro para que a construção parasse”, 

disse um porta-voz do município 

de Thekwini, acrescentando que 

ficou comprovado que “a empresa 

não tomou os devidos passos para 

cumprir com os requisitos de pla-

neamento”.

A companhia em causa é a Rec-

tangle Property Investments, ligada 

ao polémico empresário Jay Singh, 

que, segundo o jornal The Mercury, 

citado pela AFP, já foi condenado 

noutro caso por ter subornado um 

responsável camarário para ignorar 

a construção de habitações que não 

cumprem todas as regras de segu-

rança.
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Maputo-República de Moçambique

*

*

Por alturas desta edição sair à rua, não serão ainda pro-

vavelmente conhecidos todos os resultados das eleições 

autárquicas da última quarta-feira. 

Mas julgando pela tendência nos resultados preliminares já 

anunciados, torna-se claro que a Frelimo continuará a dominar 

o panorama da governação municipal no país, muito embora 

ela tenha agora que começar a preocupar-se com a sua nova e 

maior ameaça, na forma do Movimento Democrático de Mo-

çambique (MDM).

Efectivamente, os dados até aqui oficialmente  divulgados in-

dicam que o MDM parece estar posicionado para consolidar 

os seus redutos da Beira e de Quelimane, o que já só de si é um 

grande embaraço para a Frelimo, cuja campanha nos dois mu-

nicípios foi dirigida por figuras destacadas do partido, ambas 

membros da sua Comissão Política, nomeadamente Albertro 

Chipande e Verónica Macamo. 

Para além de reter aqueles dois municípios, o MDM ofereceu 

uma respeitável resistência à Frelimo em quase todas as outras 

autarquias, incluindo nas cidades de Maputo e da Matola, onde 

no passado nenhum partido da oposição havia conseguido pe-

netrar. Um sinal amarelo claro para o partido no poder. Se os 

seus propagandistas não se fartam de pretender transmitir a 

imagem de que “tudo está bem”, os eleitores de todas estas 53 

autarquias têm, obviamente, opinião contrária.      

Mas seja quais forem os resultados desta eleição, há um fenó-

meno positivo que parece emergir deste exercício: que as elei-

ções se tenham realizado num ambiente pacífico, apesar das 

ameaças feitas pela Renamo para a sua inviabilização. Os mo-

çambicanos demonstraram ter consciência da importância do 

seu envolvimento na construção de uma sociedade democráti-

ca, onde a sua vontade impõe-se sobre os interesses de qualquer 

partido político. 

E foi positivo o facto de a Renamo, nas vésperas do escrutínio, 

ter vindo a público declarar que não iria enveredar pelo cami-

nho da violência para perturbar o processo eleitoral. 

Mas será necessário que a Renamo re-avalie a eficácia da sua 

estratégia de boicote a processos eleitorais, sempre que tenha 

algum ponto de discórdia com o governo.  Porque não parece 

trazer-lhe resultados positivos. Em sociedades democráticas, 

partidos políticos existem para conquistar o poder pela via de 

eleições. Se a Renamo pretende alcançar o poder como forma 

de conseguir impor a sua visão de governação para o país, in-

cluindo desfazer as más práticas governativas de que ela acusa 

a Frelimo de ser protagonista, então precisa de particiapar em 

eleições. E de nada valerá dizer que a Frelimo irá sempre roubar 

votos, quando outros partidos (como o MDM) participam e 

conseguem obter resultados encorajadores.  

E agora que o nervosismo eleitoral se encontra ultrapassado, 

parecem estar criadas as condições para que as delegações do 

governo e da Renamo se sentem de novo à mesa das negocia-

ções, e que desta vez o diálogo seja mais sincero, construtivo e 

produtivo.

Acreditamos que há condições objectivas para que isso acon-

teça. Desde que haja uma vontade genuína para tal, de ambas 

as partes. Não seremos nós a dizê-lo aqui pela primeira vez: 

algumas das reivindicações da Renamo “são pertinentes, claras, 

urgentes e objectivas”. Apenas acrescentaríamos nós, que elas 

representam o sentimento de muitos outros moçambicanos. 

O governo já deu um primeiro passo positivo, ao aceitar a exi-

gência da Renamo para que as negociações sejam acompanha-

das por um grupo de observadores nacionais. É preciso capita-

lizar nesta abertura e avançar rapidamente para uma solução de 

que todos os moçambicanos saiam vencedores. 

Autárquicas encorajam 
mudanças

De momento o que está a 

acontecer a nível político, 

pois nem sequer é possível 

falar de níveis ideológicos, 

não é encorajador. Mas o amanhã é 

um país desconhecido.

Não se sabe ao certo quando co-

meça e quando acaba. O nosso 

amanhã é diferente do amanhã dos 

nossos netos.

Preferimos portanto cingirmo-nos 

aos próximos anos.

Um cenário plausível é que conti-

nuaremos a ser guiados, cada vez 

mais directamente, para uma si-

tuação, comum em África, que é a 

da caricatura da democracia apro-

veitando o baixíssimo nível cultu-

ral da maioria e um progressivo 

e inexorável controlo dos poucos 

meios de comunicação social. A 

confirmação da efectiva fascização 

do poder, que já controla efectiva-

mente o legislativo, o executivo e 

o judicial.

Este cenário, que parece quase ine-

vitável, continua a ser a regra mais 

aplicada em África, com pouquís-

simas excepções.

Porque seríamos nós diferentes de 

Angola, do Congo, da Uganda ou 

do Zimbabwe por exemplo, com 

O Moçambique de amanhã 
depende do que acontecer no 
Moçambique de hoje
Por José Forjaz

passados tão semelhantes, motiva-

ções tão próximas e afinidades tão 

fortes entre os seus dirigentes?

A ilusão de que agora, alguns, va-

mos ser ricos (muito ricos) obscu-

rece sinistramente uma visão escla-

recida sobre um possível amanhã 

radioso para todos os moçambi-

canos. Entretanto, as grandes mul-

tinacionais vão cumprindo o seu 

papel de mandantes dos interessses 

imperialistas das grandes potências 

mundiais e nós vamos ficando com 

os buracos, a poluição, fora de casa 

e com uma dívida colossal para pa-

gar.

Um cenário alternativo seria o de 

voltar a eleger valores éticos e mo-

rais como vias de orientação do 

processo político, combater fron-

talmente a corrupção, a começar 

pela que se instalou nos quadros 

políticos e governativos, promover 

a qualidade do ensino, moralizar a 

função pública, despolitizar a di-

recção das instituições e das em-

presas públicas e, acima de tudo, 

abrir um diálogo não demagógico 

sobre as perspectivas que se podem 

desenhar com a aplicação dos be-

nefícios da exploração das riquezas 

naturais para a melhoria efectiva 

das condições de vida de todo o 

povo moçambicano.

E porque não dar alguma atenção a 

documentos como a Agenda 2025?

Na sua versão original, e na sua re-

visão, são apontados caminhos co-

rajosos e, sobretudo, possíveis para 

uma renascença da credibilidade 

interna e externa de Moçambique 

como um estado de direito gover-

nado para o bem de todo o povo.

Essa, sim, seria uma verdadeira “re-

nascença Africana“.

Este cenário parece utópico no 

momento actual.

Contudo, para quem é atento, o es-

pírito de justiça está cada vez mais 

alerta e a repulsa pelas arbitrarieda-

des, cada vez mais frequentes, que 

se vão praticando para o apodera-

mento da riqueza nacional por uma 

restrita classe de políticos a servi-

ço de si próprios, é cada dia mais 

patente a todos os níveis sociais e 

particularmente significativa entre 

os jovens, cansados das promessas 

vazias e do espectáculo da rampan-

te corrupção de quem só se sabe 

governar a si próprio.

É esse espírito que nos traz de volta 

a esperança, tão desgastada, num 

futuro Moçambique feito de pesso-

as felizes e de natureza respeitada.
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Na lógica sensorial do 

nosso pensamento e 

da nossa comunicação 

de todos-os-dias, es-

tão social e persistentemente 

hospedados quatro fenóme-

nos:  simplismo, essencialismo, 

maniqueísmo e a-historicismo.

O simplismo (mas não a sim-

plicidade) consiste na leitura 

redutora de um fenómeno, no 

despojamento da sua comple-

xidade. 

A virtude cardeal do essencia-

lismo - coisa de todos nós, aos 

mais variados níveis -  consiste 

em tomar comportamentos, es-

tados e identidades por fenóme-

nos imutáveis e auto-explicáveis. 

O maniqueísmo consiste na di-

visão do mundo numa coisa boa 

e numa coisa má, no daltonismo 

moral, na irredutibilidade das 

fronteiras, na religião dos an-

tagónicos, na recusa dos hibrid-

ismos e do transfronteiço mes-

mo quando  são evidentes e 

normais.

Parente do essencialismo, o a-

-historicismo consiste no despo-

jamento daquilo que é mutação 

e variabilidade nos fenómenos. 

Retirados da história, os fenó-

menos são como que mumifica-

dos em categorias iremediáveis, 

em categorias imutáveis.

Quatro fenómenos

O 
tempo e a idade estão 

a obrigar-me a aceitar 

uma verdade que eu 

nunca tinha queri-

do aceitar. Que eu sou muito 

ingénuo e que tenho cara de 

quem deveria ter sido padre. 

Na verdade, fiz estudos primá-

rios numa escola de missioná-

rios e até a quarta classe, em 

1965, tudo que eram professo-

res para mim foram freiras. 

Todos os meus amigos de in-

fância pensam que fui semi-

narista, só que nunca fui mas, 

poderia ter sido.

Fui incorporado na tropa por-

tuguesa em Março de 1974 e 

Recado a um amigo
logo a seguir deu-se o 25 de Abril. 

Toda a gente dizia que eu devia 

ser da infantaria ou coisa assim de 

género mas fui a manauense.

Manauense é uma espécie de bu-

rocrata da tropa. Passava certidões, 

certificados e coisas assim.

Ou seja, fiz a tropa sentado num 

escritório no batalhão de caçado-

res 18 em Maputo.

Acabou a tropa e fiquei desempre-

gado cinco ou seis meses e depois 

veio a independência e continuei 

por aí na minha vida de ingénuo.

Como ingénuo continuou a engo-

lir muitos sapos vivos.

Parece que toda a gente tem pra-

zer em enganar-me. Embora eu 

fume soruma, tenha tomado Li-

podure, tenha engatado mu-
lheres bonitas.
Sinto-me bem porque tenho 
compensação de ter amigos 
bons, embora poucos e tenha 
amantes que são capazes de 
dar um seio inteiro se for pre-
ciso para me quebrar um galho.
Eu sou muito ingénuo mas ser 
ingénuo não significa ser par-
vo.
Tenho um amigo maronga que 
tem um carácter igual ao meu 
que diz assim: “não te preocu-
pes irmão, porque as pessoas 
confundem generosidade com 
parvice.                
Nós somos generosos mas de 
parvo não temos nada. Embo-
ra eles não saibam.     

O 
partido Frelimo, no poder 

em Moçambique desde 

a sua independência, em 

1975, sofreu profundas 

alterações político-ideológicas 

com a ascensão de Armando 

Guebuza à sua máxima liderança. 

Com efeito, e segundo a opinião 

generalizada dos nossos mais pro-

eminentes pensadores políticos, 

muito do que a Frelimo hoje é, 

em termos de solidez e pujan-

ça política, deve precisamente ao 

papel mobilizador que Guebuza 

teve, desde os preliminares para a 

sucessão de Joaquim Chissano na 

liderança do partido e do Estado 

moçambicano. Ele fez um traba-

lho muito exaustivo de resgate das 

massas militantes e simpatizantes 

dos períodos áureos da revolução 

anti-colonial (antigos combaten-

tes, OMM), de mobilização ju-

venil e de atracção do eleitorado 

desiludido com as formações po-

líticas da Oposição, facto que me-

receu o “retumbante” triunfo para 

si e para o seu partido nos pleitos 

eleitoriais de 2004 e de 2009. Du-

rante a sua governação, Guebuza 

alimentou expectativas generali-

zadas assentes sobretudo em slo-

gans como o combate à pobreza, à 

corrupção e ao “deixa-andar”, in-

sinuando uma ruptura com o pe-

ríodo transitório de reconstrução 

nacional do pós-guerra civil e uma 

aposta na aceleração do desenvol-

vimento sócio-económico do país. 

Era chegado, segundo ele, o “tem-

po de correr”. Guebuza apostou 

numa estratégia de marketing po-

Porque é que eu acho que Armando Guebuza 
está a assassinar a frelimo? 
Edgar Kamikaze Barroso

lítico que privilegiava o populismo 

- as suas “Presidências Abertas e 

Inclusivas” de natureza puramen-

te retórica e propagandista, bem 

como os “7 milhões” alocados aos 

distritos mas que no fundo têm 

sido uma retribuição monetária à 

troco de apoio eleitoral e conser-

vação da lealdade política local, são 

disso exemplo. Guebuza transfor-

mou-se na cara mais sonante (se-

não a única) da Frelimo, chegando 

nos últimos tempos a tornar-se 

pessoalmente muito mais forte 

do que a sua estrutura partidária. 

Este facto também instituciona-

lizou-se ao nível do Aparelho de 

Estado, onde a “divinização” do 

mais alto magistrado da nação e a 

“adopção” de células do seu parti-

do como estruturas locais de exer-

cício de poder paralelo têm sido 

os exemplos mais paradigmáticos.  

Nos últimos tempos, uma facção 

cada vez mais crescente de cida-

dãos tem expressado o seu pro-

fundo descontentamento com a 

“promessa Guebuziana”. Com 

efeito, a sua governação tem sido 

desastrosa e decepcionante a qua-

se todos os níveis. Guebuza não 

soube manter os elevados índices 

de popularidade nem responder 

de modo satisfatório às altas ex-

pectativas que criou junto do seu 

eleitorado (principalmente dos 

maiores centros urbanos do país, 

maioritariamente junto a uma 

juventude cada vez mais formada 

e informada). A sua governação, 

particularmente a partir do segun-

do mandato, entrou em colapso e, 

pese embora tenha capitalizado o 

sector das infra-estruturas, a ver-

tente social das suas políticas pú-

blicas tem andado em contramão: 

manifestações populares suces-

sivas (em 2008, em 2010 e mais 

recentemente, em Outubro de 

2013), greves no sector da saúde, 

a educação em descrédito, a eterna 

crise nos transportes, a corrupção 

impune, os níveis de desempre-

go em ascensão espiral, o sector 

agrícola moribundo, a captura do 

erário público por interesses pri-

vados associados ao partido no 

poder, a ordem e segurança pú-

blica em colapso, a criminalidade 

urbana e a perniciosa tensão po-

lítico-militar em que actualmente 

o país se encontra, dentre outros 

factos, espelham o catastrófico 

“status quo”. A perda dos muni-

cípios da Beira e de Quelimane 

expressam, igualmente, o abismo 

político em que o partido no po-

der parece estar a entrar de cabeça.  

A popularidade e a legitimida-

de de Guebuza está, literalmen-

te, em queda livre. O mesmo se 

pode dizer da Frelimo, que tem 

nos últimos tempos andado fun-

cionalmente a reboque do “todo-

-o-poderoso” Guebuza. Por essa 

via, e com o intuito de se manter 

no poder, o regime tem presente-

mente lutado a todo o custo pela 

operacionalização de uma deses-

perada estratégia de resgate da 

imagem do seu rosto - o “guia in-

contestável” Guebuza – através de 

uma contra-ofensiva nos órgãos 

de comunicação social pública 

(reformando os órgãos dirigentes 

de alguns) e privada (destacan-

do quadros de estrita confiança 

para o seu corpo de direcção), 

infestando-lhes de “esquadrões de 

propaganda” escolhidos a dedo e 

com termos de referência muito 

claros e objectivos: difundir até à 

saciez nacional as boas obras do 

“filho mais iluminado da nação”, 

divinizando e atribuindo exclusi-

va e inquestionavelmente a ele os 

louros do desenvolvimento nacio-

nal, bem como exterminar toda e 

qualquer manifestação de descon-

tentamento, repúdio ou oposição 

ao pensamento de orientação 

única apregoado pelo sistema.  

Hoje em dia, Guebuza é tão forte 

quanto a Frelimo. Nalgumas vezes 

é até mais forte. É precisamente 

esse excessivo poder nas suas 

mãos, real ou artificial (pode até 

ser uma construção mental cria-

da pelos seus subordinados, cor-

religionários e admiradores) que 

tem estado a fragilizar institucio-

nalmente este partido. Pelo que 

temos vindo a assistir, nas suas 

intervenções públicas, esta ilusão 

de poder parece estar a encegá-lo. 

Guebuza, quando em contacto 

directo com pessoas por fora do 

seu círculo restrito de socializa-

ção - particularmente os jornalis-

tas – tem aparecido desorientado 

e isolado, retoricamente confuso 

e focado sobretudo em lançar 

farpas e adjectivos politicamente 

desaconselháveis aos seus mais 

fervorosos críticos. Com efeito, os 

“lambe-botas” das suas relações o 

hipnotizam, os ideólogos seniores 

do partido o criticam abertamente 

e fora das “estruturas” partidárias, 

os eternos companheiros da re-

volução como Joaquim Chissano 

remetem-se a um silêncio ensur-

decedor, os membros e militantes 

jovens se têm decepcionado em 

frequência literalmente diária, os 

pesos-pesados do partido como 

Graça Machel têm exigido mui-

to mais dele e da sua governação, 

as massas urbanas e a larga esca-

la da opinião pública nacional o 

contestam, desrespeitam, ridicu-

larizam e responsabilizam direc-

tamente pelo colapso governativo.  

Hoje, mais do que o escudo pro-

teccionista de Chefe de Estado, 

Guebuza é ele mesmo a Frelimo. 

Politicamente, ter deixado isto 

acontecer pode ter sido um erro 

colossal deste partido e para cuja 

correcção o tempo parece estar a 

ser extremamente exíguo. Nestes 

dois mandatos da governação e da 

liderança partidária de Guebuza, 

a Frelimo parece ter-se esquecido 

que em qualquer organização po-

lítica os líderes passam mas as ins-

tituições permanecem. Isto pode 

trazer consequências desastrosas 

para o partido, nos pleitos eleito-

rais que se avizinham e constitui, 

para mim, o maior desafio de so-

brevivência para o partido. Com 

efeito, Guebuza é actualmente um 

“órgão” vital da Frelimo e a sua há 

muito anunciada morte política 

pode matar (ou está mesmo a ma-

tar) paulatinamente este partido. 

(In)felizmente.
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Já se vislumbra alguma lufada de ar 

fresco na procura de entendimento 

por via do “diálogo” entre a Rena-

mo e o Governo (Frelimo) com a 

abertura deste último à presença de ob-

servadores nacionais. Ultrapassa o cam-

po das possibilidades e passa mesmo a 

ser algo em que se acredita que, de facto, 

acontecerá. 

Não interessa muito analisar por que 

razão o Governo terá optado por esta 

alternativa positiva, se foi forçado pela 

“situação” ou não, se foi pressionado por 

uma provável “mão externa” ou não, não 

interessa, a verdade é que este passo real, 

de vontade e coragem política, é uma de-

monstração, de que o processo de “diálo-

go” poderá vir a ser retomado.

A preocupação de retomada do “diálogo” 

continua, entretanto, refém da exigência 

Aceitar “outros olhos” 
da Renamo sobre a presença de “mediadores 

nacionais e internacionais”. Sobre a aceita-

ção de mediadores nacionais o problema está 

praticamente resolvido. É sustentado pelo 

seguinte: “Como Governo, até admitimos a 

possibilidade de podermos contar com a pre-

sença de observadores nacionais”. Esse “até 

admitimos…” deve (ou pode) ser entendido 

como expressão de moçambicanidade e não 

como uma explosão momentânea de exalta-

ção de arrogância da classe “X” para com a 

“Y” ou simplesmente de desprezo. Vê arro-

gância quem procurar isso nessa fotografia. É 

um “até admitimos…” que é algo pacífico e 

mobilizador. Algo próprio de quem está em 

posição de o fazer exibindo o carinho a que 

está habituado a oferecer. 

Agora, sobre a presença de observadores in-

ternacionais, que como vimos é também uma 

das exigências da Renamo, o “Governo” avan-

çou com o seguinte: “Não queremos estran-

geiros a resolverem assuntos domésticos que 

nós próprios podemos decidir”. Significa que 

estes, ao contrário dos primeiros, estão, sem 

sombra de dúvidas, severamente descartados. 

Esta rejeição da presença que a Renamo jul-

ga como “fundamental e indispensável” (de 

mediadores internacionais) para que o “diá-

logo” seja retomado, está à partida, a sugerir 

fortemente para que a retomada do “diálogo” 

não ocorra tão já. Ensombra as expectativas 

gerais. Não precisamos de buscar, lá longe, 

exemplos que nos aconselham para a neces-

sidade de observadores internacionais. Os 

estrangeiros não virão resolver os nossos pro-

blemas domésticos, de modo algum! A nossa 

história recente é em si um bom exemplo, 

sobretudo em termos de dependência exter-

na nos campos político-militar, tecnológico, 

educacional, financiamento do OGE, etc. Se 

os principais envolvidos, ainda que moçam-

bicanos, não conseguem alterar nem o qua-

dro político-militar e nem a sua mol-

dura, então, terão que se convencer que 

“outros olhos” são necessários para lhes 

ajudar a “ver melhor”. O importante é 

discutir os “termos de referência” destes 

“outros olhos” (observadores ou media-

dores) para que, no fim, não se termine 

o “diálogo”.

Cá entre nós: começa a ficar muito sus-

peito quando repetitivamente e de for-

ma reiterada buzina-se ao mundo que 

temos capacidade interna para resolver-

mos os nossos “problemas domésticos”. 

Entretanto, tentamos e nada! O mundo 

é uma aldeia global onde nos inserimos. 

Em que parte do mundo é que não são 

necessários mediadores internacionais? 

Se por esta via as possibilidades de reso-

lução dos nossos problemas se fortale-

cerem, então, porque não trilhar por este 

caminho? O contrário também é válido.

Segundo o Canal de Moçambi-

que, na província de Manica, 

um camião militar transpor-

tava 30 cadáveres de soldados 

do Governo para uma morgue. Eram 

mortos causados por mais um con-

fronto com homens armados, muito 

provavelmente da Renamo.

O camião seguia a alta velocidade e 

capotou. Segundo uma testemunha, 

mais 14 militares se juntaram aos ou-

tros 30 na lista dos mortos desta guer-

ra escondida.

Quantos serão já os mortos desta lou-

cura, que era totalmente evitável? E 

falo dos dois lados do conflito, não 

apenas de um. Só que num dos lados 

os combatentes estão, até onde sei, de 

sua livre vontade. Do outro são jovens, 

chamados para defenderem a Pátria 

no Serviço Militar Obrigatório, nes-

te momento instrumentalizados para 

servirem de exército a um partido po-

lítico.

E os dirigentes desse partido político 

dizem-nos, com a maior cara de pau, 

que em Moçambique não há guerra, 

que estamos em Paz.

Não há guerra para eles, que andam de 

helicóptero e avião, de um lado para o 

outro. O sangue derramado é de quem 

tem os pés assentes na terra, ao alcance 

do chumbo que voa das armas assassi-

nas. É dos camionistas, é dos viajantes, 

é dos camponeses que querem vender 

os seus produtos, é dos comerciantes. 

É, como estamos a ver, dos militares, 

que querem a Paz como todos nós.

Porque será que não vemos o nosso 

Chefe de Estado a fazer, de carro, as 

suas improdutivas Presidências Aber-

tas? Nem ele nem ninguém dos que o 

acompanham, de resto.

Porque não vai a mamã Maria da Luz 

fazer visitas na província de Sofala 

e ficar a dormir na casa dos régulos, 

como fazia antes?

E até quando vamos aceitar este es-

conder das baixas que o exército e a 

FIR estão a sofrer? Até os fascistas 

portugueses publicavam os mortos 

que se acumulavam nas suas fileiras. 

No nosso caso, não. As mães e os pais 

de jovens, nas forças armadas, julgam 

que os seus filhos estão bem quando, 

na realidade, estão mortos e a serem 

carregados, sabe-se lá como, em cami-

ões desgovernados.

Tudo isto para acrescentar à lista das 

“obras” do actual executivo.

Armando Guebuza e Afonso Dhlaka-

ma, os “donos” desta guerra e destas 

mortes,  têm, desde já, direito a uma 

página negra na História do nosso 

país. E na memória do nosso povo.

Sem perdão.

File: Filme de Horror

Escrito a 19 Nov 13

Filme de horror
1. Quem viu o filme, nunca mais esque-

ceu. Nanni Moretti (realizador e actor de 

Abril), passeando nervosamente na sua 

sala de estar, os olhos fixos no debate entre 

Silvio Berlusconi e Massimo D’Alema, a implo-

rar para o televisor: “Reage D’Alema, reage. Por 

amor de Deus, diz qualquer coisa, diz qualquer 

coisinha de esquerda”.

D’Alema era então o líder dos Democratas de 

Esquerda (hoje parte do Partido Democrático). 

A cena podia aplicar-se às negociações entre a 

CDU da chanceler Angela Merkel e os líderes 

do SPD. Sigmar Gabriel prometeu no Congres-

so de Leipzig, na semana passada, que só haveria 

um Governo de “grande coligação” se o programa 

tivesse uma marca de esquerda. O líder social-de-

mocrata sabe que tem de convencer um partido 

muito céptico quanto às virtualidades da coliga-

ção, que ainda vive o trauma de Gerhard Schro-

eder e das suas reformas, responsabilizando-o 

pelos desastres eleitorais do partido desde 2005, e 

que considera que a “grande coligação” de 2005-

2009 só beneficiou a CDU da chanceler. “Se vo-

tássemos agora, o resultado seria um inequívoco 

não”, disse ao Financial Times um deputado do 

SPD. E os 470 mil militantes do SPD vão mes-

mo votar o acordo de coligação, logo que seja 

concluído. Os sociais-democratas elegeram duas 

ou três bandeiras consideradas como indispensá-

veis para fechar um acordo. A primeira, e mais 

emblemática, é um salário mínimo nacional (8,5 

euros por hora), abdicando, em contrapartida, do 

aumento dos impostos aos mais ricos. A segun-

da é a garantia de dupla nacionalidade para os 

cidadãos de fora da Europa que nasçam em solo 

alemão e que, na lei actual, teriam de escolher aos 

18 anos qual delas preferiam. Se esta última ce-

dência não era muito difícil para a chanceler, a 

questão do salário mínimo parecia levantar mais 

resistências.

2. Quarta-feira, finalmente, Merkel disse, perante 

uma audiência de empresários, que isso iria mes-

mo acontecer. Já há um salário mínimo estabele-

cido por sectores e por regiões, que vem desde o 

tempo de Schroeder. Merkel enfrentou as críticas 

dos empresários, argumentando pragmaticamen-

te que é o custo da coligação. Mas já teve de ouvir 

as grandes construtoras de automóveis ameaçar 

com a deslocalização das suas empresas, se a exi-

gência do SPD vencesse. Hoje, se a economia 

alemã é tão competitiva e regista um desemprego 

tão baixo, foi também porque aumentaram acen-

tuadamente as desigualdades sociais e proliferou 

uma espécie de minijobs mal pagos, que são mui-

tas vezes o recurso dos jovens e dos trabalhadores 

menos qualificados. Por isso a questão do salário 

mínimo é importante, e não é nada que não seja 

normal na maior parte dos países europeus, in-

cluindo no Reino Unido, criado por Tony Blair. 

Merkel percebeu que teria de ceder aqui. É a 

“coisa de esquerda” que as bases sociais-democra-

tas exigem. Mas deixa uma enorme interrogação 

sobre aquilo que verdadeiramente importa para 

os europeus, ainda pacientemente à espera de sa-

ber se a presença do SPD terá alguma influência 

na política europeia da chanceler.

3. Peer Steinbruck, o candidato social-democrata 

à chancelaria, fez, durante a campanha eleitoral, 

duras críticas a Angela Merkel pela sua falta de 

visão sobre o futuro da Europa, acusando-a de 

se limitar a apagar os fogos à medida que iam 

surgindo, e muitas vezes da pior maneira pos-

sível. Foi crítico da forma “inumana” com que 

tratava os seus parceiros do Sul e defendeu uma 

política um pouco mais expansionista, com o au-

mento das pensões e dos salários. O SPD partiu 

para estas negociações ainda com a proposta de 

criação de um “fundo de redenção” (cuja autoria 

é dos “cinco sábios” que aconselham o Governo 

federal), capaz de aliviar o peso da dívida nes-

ses países. Tem uma visão sobre união bancária 

mais flexível que a da CDU. Assistimos hoje a 

um braço-de-ferro entre Bruxelas e Berlim na 

negociação do seu segundo pilar, o mecanismo de 

resolução dos bancos em má situação (o primeiro, 

já em marcha, é a supervisão do BCE, e o tercei-

ro é sobre a garantia dos depósitos), que Merkel 

quer adiar até os bancos tratarem de criar o seu 

próprio fundo. Mas o ministro das Finanças, 

Wolfgang Schauble, acabava de avisar que “nem 

um cêntimo” dos contribuintes alemães irá parar 

às mãos de um banco falido.

Este silêncio sobre a Europa pode querer dizer 

que o que verdadeiramente interessa ao SPD é 

deixar a sua marca na frente interna, cedendo 

mais facilmente na frente europeia. Os sociais-

-democratas sabem que a maioria dos alemães 

apoia a forma como a chanceler está a liderar a 

Europa desde o início da crise, e talvez prefiram 

não fazer muitas ondas. Ou, por outras palavras, 

se o centro-esquerda europeu acreditava que a 

participação do SPD no Governo alemão po-

deria ser o começo de um novo caminho, talvez 

venha a ter a mesma desilusão que teve quando a 

França elegeu François Hollande para o Eliseu.

Qualquer coisinha “de esquerda”
Teresa de Sousa 
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Cerca de 180 jogadores, em 

representação de 14 clubes, 

deram corpo, durante 26 

jornadas, a uma das maio-

res festas de futebol nacional, o 

Moçambola, prova ganha com todo 

o mérito pela Liga Desportiva Mu-

çulmana de Maputo, que totalizou 

52 pontos, mais sete que o Ferrovi-

ário da Beira, vice-campeão. Foram 

dias de verdadeira festa, de partidas 

atípicas e de desfechos, salvo raras 

excepções, imprevisíveis e, em al-

guns casos, simplesmente não reco-

mendáveis aos cardíacos. E na hora 

do adeus, entre lágrimas e tristeza,  

só restam saudades. Saudades das 

tardes de verdadeira emoção, para 

os que consomem  bebidas alcoóli-

cas, saudades de cerveja bem gelada 

depois de um despique empolgante 

em nome da comemoração da vi-

tória ou quiçá como antídoto para 

esquecer um fracasso; saudades do 

amendoim bem torrado vendido 

por dezenas de donzelas e mamanas 

nos campos de futebol e que fazem 

desse negócio uma forma lícita para 

aumentarem os seus rendimentos; 

saudades das conversas de esquina 

e do café versando aspectos ligados 

a esta ou aquela partida; saudades 

dos debates aqui acolá; das análises 

dos jogos; dos comentários de es-

pecialistas na matéria; das estórias 

de adeptos que depois da derrota 

da sua equipa ficam um dia sem 

comer. Enfim, saudades de fofocas 

e outras situações extra-futebol que 

tornam o Moçambola a verdadeira 

festa de adultos. 

É claro que na derradeira jornada 

houve choros e gritos; assobios e 

batucadas; houve canções de alen-

to; houve alegria contagiante e festa 

rija. Dançou-se a valer, enfim, tudo 

num ambiente indiscritível: é assim 

a festa do Moçambola.

Os que atingiram os seus objectivos 

estão de parabéns, e os que não o 

conseguiram terão de reflectir me-

lhor sobre as razões do fracasso. 

Mas a pena é para os que desceram 

da divisão, sendo disso exemplo o 

Chingale de Tete, Vilankulo e Ma-

tchedje. Aliás, os militares estão há 

mais de dois meses sem salários, o 

que em parte justifica a má presta-

ção que tiveram.

O Moçambola na sua versão- 2013 

escalou as províncias de Maputo, 

Gaza, Inhambane pela zona sul; 

Sofala e Tete, pela zona Centro 

e Nampula pela norte. Quer isso 

dizer que poucas são as províncias 

que não puderam acompanhar a 

prova de perto por não possuirem 

representantes na competição, con-

cretamente,  Zambézia, Manica, 

Cabo Delgado e Niassa.

Durante a competição desfilou 

uma verdadeira nata de bola, atletas 

que mostraram estar em crescendo, 

sendo parte deles os que garanti-

ram o apuramento dos Mambas 

ao CAN interno agendado para o 

princípio do próximo ano na vizi-

nha África do Sul.  

Alguns números
No total foram marcados 336 go-

Do curto circuito em Tete ao naufrágio em Vilankulo
Por Paulo Mubalo

los, o que corresponde a uma média 

de12,9 golos por jornada, Aparen-

temente, esses números mostram 

que os avançados cumpriram com 

as suas obrigações de marcar golos, 

porém a pauta classificativa ajuda-

-nos a clarificar melhor a situação. 

É que existiram equipas que contri-

buíram para essa percepção, casos 

do Vilankulo que sofreu 28 golos, 

Têxtil do Púnguè, 30 e Matchedje, 

40 tentos.

As 14 formações que corporizaram 

a prova sofreram no global 325 go-

los, o que dá a média de 12,5 golos 

por jornada. Isso leva-nos a con-

cluir que houve relativa supremacia 

dos avançados em relação aos de-

fesas.

A Liga Muçulmana foi a equipa 

mais ganhadora com 15 triunfos, 

seguida pelo Ferroviário da Beira 

com 13 para além de ter sido a que 

menos derrotas sofreu, quatro, e 

mais golos marcou, 41. Ou seja, um 

campeão incontestável.

Este é o terceiro título dos muçul-
manos na sua curta trajectória no 

Moçambola,  sendo que o primeiro 

aconteceu em 2010, ao que segui-

ram mais dois, concretamente, em 

2011 e 2013.

O lugar de vice-campeão ajusta-se 

como uma luva para o Ferroviário 

da Beira, que somou 45 pontos, 

teve o segundo melhor ataque com 

32 golos. Os beirenses tudo fizeram 

para conquistar o título máximo, 

mas depois da interrupção do Mo-

çambola, tardaram reencontrar-se.

Quanto aos despromovidos, o 

Chingale que precisava de apenas 

uma vitória para se manter na com-

petição acabou deixando o pássaro 

fugir depois de consentir um empa-

te diante do Feroviário de Nampula 

por uma bola.

Mas o Chingale fez muito pouco 

para se manter na prova, ainda que 

tenha tentado dar volta à crise nas 

últimas jornadas.

O mesmo se pode dizer do Vi-

lankulo que apesar de ter contra-

tado o técnico Akil Marcelino em 

substituição de Chiquinho Conde, 

os resultados não apareceram. Ago-

ra falta esperar a batalha que se vai 

desenvolver fora dos campos, uma 

vez que o Vilankulo alega que na 

partida da segunda volta contra o 

Matchedje, os militares utilizaram 

ilegalmente o jogador Gervásio.

Enquanto isto, o avançado da Liga 

Muçulmana, Sonito, acabou sendo 

o melhor marcador da competição, 

ao marcar 17 golos, mais quatro em 

relação a Johane, artilheiro do Clu-

be de Chibuto, que se quedou na 

segunda posição. O terceiro melhor 

marcador é o jogador do Ferroviá-

rio da Beira, Mário, que apontou 11 

tentos.

No tocante ao guarda-redes menos 

batido, Victor, do Desportivo de 

Nacala foi o que menos golos so-

freu, 14.

Arbitragens
A conferência nacional sobre o fu-

tebol constituiu uma oportunidade 

rara para os fazedores do futebol 

discutirem a modalidade, sairam 

boas ideias, propostas e tudo mais. 

Alguns equívocos foram dissipa-

dos, falou-se do dirigoismo des-

portivo, de conduta de alguns dos 

nossos jogadores, da necessidade 

de uma instrospecção para se evi-

Depois de o Maxaquene ter conquistado o Moçambola-2012 desta vez coube aos muçulmanos

Assim foi o Moçambola... 

Já são conhecidos os ven-

cedores da 3ª edição da 

Taça universitária da 

UEM, nas modalidades 

de futsal, voleibol, basquetebol 

e futebol de onze, em mascu-

linos e femininos. Trata-se de 

uma competição que fez con-

vergir aos locais da realização 

das partidas muitos estudantes 

dos níveis secundário e supe-

rior.

Em futebol de onze, concre-

tamente em masculinos, o 

vencedor foi a UEM-C, tendo 

sido seguida pela UEM –B e 

UEM-C, respectivamente. A 

formação do  ISTEG foi con-

siderada como a equipa Fair-

-play, enquanto que Fernando 

Conhecidos os vencedores 
da Taça Universitária

Dias, da UEM-C, e Lordel Delson, 

da UEM-B foram o guarda-redes 

menos batido e melhor marcador, 

respectivamente.

Em voleibol masculinos, o vence-

dor foi a Escola Francisco Manyan-

ga, que também teve em Agostinho 

Tivane o MVP.

O segundo classificado foi a UEM-

-A e o terceiro a UEM-B.

Em femininos, a UEM-A ficou em 

primeiro lugar, ao que seguiram a 

Francisco Manyanga e a UEM-

-B. A Atleta Acélia Manhique, da 

UEM-A, foi considerada a MVP.

Em basquetebol masculino, o pri-

meiro classificado foi o ISTEG, 

ao que seguiram as formações da 

UEM-A e UEM-C. Neste escalão  

a equipa da Noroeste-1 foi a fairy 

play,  sendo que o MVP foi Tomás 

Sueia, também da Nortoeste-1.

Em femininos, a Politécnica 

ocupou o primeiro lugar, se-

guido pela UEM e Estrela Ver-

melha. A escola fair-play foi 

Estrela Vermelha, e a MVP foi 

Eurice Fogão, da UEM.

Em futsal feminino, o primei-

ro é a Politécnica, seguido pela 

UEM-B e UEM-A, sendo que 

o ISTEG foi a equipa fair-play 

e Lenina Manhoque, da ADE-

CMOZ, a melhor guarda-redes.

Em masculinos, o primeiro lu-

gar coube à UEM-B, ao que se-

guiram, a UEM-A e UEM-D. 

Fair-play: Escola Náutica; me-

lhor guarda-redes: Bruno San-

tos, da A politécnica; melhor 

marcador, Fernando Chinoy, da 

UEM-B.

tar crucificar os outros. Os árbitros 

tiveram pela primeira vez a opor-

tunidade de explicar que os erros 

que são cometidos não são feitos de 

forma premeditada. 

Mas este argumento não conveceu 

a ninguém, e há cada vez mais si-

nais que mostram que a qualidade 

de muitos deles deixa muito a de-

sejar. 

Esperamos sinceramente que para 

o ano melhorem, tal como melho-

rou bastante a gestão do Moçam-

bola pela LMF. E é por isso que 

dizemos, força Alberto Simango 

Júnior e seu staff. 

Posto isto, resta-nos dizer que com 

a subida dos Ferroviários de Queli-

mane e de Pemba, e do Desportivo 

de Maputo, duas novas províncias 

vão entrar na rota do Moçambola 

do próximo ano. Trata-se das pro-

víncias de Zambézia e Cabo Del-

gado, o que certamente obrigará a 

LMF a uma nova engenharia fi-

nanceira.  



23Savana 22-11-2013 PUBLICIDADE



24 Savana 22-11-2013CULTURA

O 
bairro da Mafalala, em 

Maputo, acolhe todo este 

mês de Novembro a VI 

edição do Festival Mafa-

lala, evento que celebra a história 

dum dos mais emblemáticos bair-

ros da capital moçambicana. Foi 

no mercado de Mafalala onde en-

contrámos quatro jovens nativos 

e residentes deste bairro, que em 

2009 decidiram abraçar esta causa 

que pretende mudar a visão que as 

pessoas têm sobre o bairro.

Ivan Laranjeira, Samuel Chembe-

ne, Stélio Gustavo e Nery Manuel 

querem através do festival trans-

formar um bairro que é famoso 

pela criminalidade e delinquência 

juvenil num dos principais pontos 

turísticos do país.

Mafalala é um dos subúrbios da 

capital moçambicana que à seme-

lhança de outros têm sérios proble-

mas de urbanização, saneamento do 

meio e de segurança, características 

suficientes para as pessoas nunca 

pensarem na possibilidade deste 

bairro ter potencialidades turísticas.

Nesta senda, Ivan Laranjeira, pre-

sidente da associação, disse que a 

ideia de criar um projecto de valo-

rização do seu bairro começou em 

2009, com objectivo de mostrar “o 

que há de positivo na Mafalala”. 

“Tudo começou como um hobby 

com a finalidade de mostrar que 

Mafalala não é só um bairro de 

criminalidade e delinquência, mas 

também rico em história e diversi-

dade cultural. Hoje é nossa fonte de 

sustento e, para além de nós, bene-

ficia o grupo de Tufo da Mafalala, 

a Escola Primária Unidade 23 e a 

comunidade em geral”, conta La-

ranjeira.

Festival Mafalala: referência 
turística

Com cepticismo por parte dos or-

ganizadores e do lado dos parceiros 

e residentes, realizaram com suces-

so a primeira edição em Janeiro de 

2010, em modalidade bimensal e 

com duração de um dia, no Círculo 

da Mafalala, inserido no projec-

to Mafalala Turística – Mafalala 

Walking Tour, que tem como fi-

nalidade contribuir para a diversi-

ficação da oferta turística da cidade 

de Maputo, a partir do desenvolvi-

mento de um novo e atractivo cen-

tro de turismo cultural e suburbano, 

explorando a história, as tradições 

e os demais elementos que consti-

tuem a identidade do bairro.  

Desde essa época nunca mais parou 

e, a partir de 2012, passou a ser um 

festival com duração mensal, envol-

vendo manifestações culturais que 

vão desde gastronomia, mostras de 

artesanato e música com artistas re-

sidentes e convidados.

Para a presente edição, a organiza-

ção do evento propõe a exaltação 

da história, cultura e dos talentos 

deste bairro, através de seminários, 

mostra de cinema, uma instalação 

artística, workshops e concertos.

Entre os principais atractivos, des-

taque vai para o seminário de apre-

sentação do Museu Comunitário 

da Mafalala a ser construído em 

madeira e zinco, a partir de Janeiro 

do próximo ano, segundo nos deu a 

conhecer o nosso interlocutor. Esta 

será uma estrutura que se preten-

de multifuncional e que espelhe o 

contexto actual da comunidade. 

Por outro lado, os seus conteúdos 

vão procurar resgatar a memória e 

documentar a história do bairro.

Ainda no decorrer do festival, está 

conjecturada a construção dum 

Parque Infantil na Escola Primária 

Unidade 23. Fruto duma parceria 

com o Colectivo Basurama, arqui-

tectos espanhóis especializados em 

construção com material reciclá-

vel. Esta obra será antecedida dum 

workshop à comunidade sobre 

construção de baixo-custo e com 

materiais recicláveis. A 
Fortaleza de Maputo acolhe 

desde 15 de Novembro, a 

exposição intitulada “Astros, 

Vida, Energia Universal”, 

da Artista Sílvia Bragança que teve a 

apresentação de António Cabrita. A 

exposição “Astros, Vida, Energia Uni-

versal” enquadra-se no cumprimento 

da missão do Monumento Histórico 

da Fortaleza de Maputo, em cada vez 

mais promover e valorizar as artes e 

cultura Moçambicana. 

Sílvia Bragança é uma artista Goesa 

bastante renomada no panorama ar-

tístico nacional e internacional. Entre 

1971 e 2007, Sílvia Bragança partici-

pou em mais de 15 exposições indi-

viduais em Maputo, Beira, Luanda, 

Tomar, Lisboa, Porto, Goa. E entre 

1968 e 2009 em mais de 50 expo-

sições colectivas em Moçambique, 

Portugal, Roménia, Estados Unidos 

da América, Rússia, Suécia, Angola, 

Goa e Hungria. Em 1979 e 1985 foi 

convidada a expor na Bienal Prémio 

Miró. 

Na exposição “Astros, Vida e Energia 

Universal”, Sílvia Bragança traz-nos, 

tal como refere o escritor António 

Cabrita, uma “particular visão de al-

gumas estrelas que constelam o nosso 

céu, físico ou imaginário, num suporte 

para nos ausentarmos de nós mesmos 

até à fissão dos nós mais estranhados 

do nosso ego, numa contemplação 

que nos vai ajudar a desembaraçar o 

peso do vivido. 

Sua experiência em três continentes 

inspira-a a retratar temas relaciona-

dos com a paz, a opressão, a liberdade 

e a reflectir sobre os valores da Hu-

manidade”.

Nasceu em Goa, em 1937, e vive entre 

Goa, Portugal e Moçambique.

Cresceu em Goa onde teve as suas 

primeiras lições de pintura a óleo.

Curso de Pintura na Escola Supe-

rior de Belas Artes de Lisboa (1966), 

Curso de Ciências Pedagógicas, Fa-

culdade de Letras - Universidade de 

Lisboa.

Dedicou-se à educação e pesqui-

sa na área da cultura, em Portugal, 

Moçambique e Goa, onde produziu 

variados trabalhos, incluindo Livros 

de Arte para alunos e professores 

de arte, representada no Dicionário 

Contemporâneo de Arte Portuguesa. 

Participou em numerosos workshops 

em Portugal e Moçambique.

Artista, poeta e educadora, sua pin-

tura, arte neo-figurativa em técnica 

mista, revela uma excelente mistura 

de poesia integrada e que se carac-

teriza pelo emprego de metal e de 

rendas e um grafismo característico 

que simboliza a sua origem oriental. 

Hoje, a sua pesquisa desenvolve-se na 

imagem concebida através do com-

putador e a investigação na ligação da 

Arte à Matemática que é a sua segun-

da paixão. A.S

“Astros, Vida, Energia 
Universal” 

O 
GTO-Maputo - Grupo 

de Teatro do Oprimido, 

em parceria com a Escola 

de Comunicação e Artes 

da Universidade Eduardo Mon-

dlane, realiza nos dias 26, 27 e 28 

de Novembro corrente, a primeira 

oficina conjunta de Teatro Aplica-

do. As sessões serão facilitadas pelo 

Professor Brent Blair, Director do 

Curso de Teatro na USC – Uni-

versity of South California – USA 

com foco ao tema: Artes, Liberta-

ção e Envolvimento da Comuni-

dade: as oito fases deste trabalho 

como é praticado em comunidades 

em Los Angeles. 

Esta oficina surge no âmbito da 

parceria GTO-Maputo – USC 

estabelecida em 2011 durante o 

estágio da agremiação naquela ins-

tituição de ensino superior. A mes-

ma constitui oportunidade para 

estudantes e fazedores de teatro 

aprofundarem seus conhecimen-

tos em Teatro Aplicado e quiça 

Teatro do Oprimido realiza Workshop

estabelecer contacto com uma das 

mais prestigiadas escolas de teatro 

no mundo.

A oficina decorrerá de 26 a 28 

de Novembro de 2013, das 13:00 

às 17:00 horas nas instalações da 

ECA. Número máximo de vagas 

disponíveis: 30 participantes. De-

vido à limitação de vagas, a prio-

ridade será dada aos primeiros a se 

inscreverem. A.S 

O 
académico João Miguel 

lançou recentemente, 

em Maputo, a obra in-

titulada A Economia 

Política da Televisão Moçam-

bicana. Os dados obtidos nesta 

pesquisa mostraram que a práxis 

da TV moçambicana compactua 

com a dinâmica do capitalismo 

contemporâneo, mais centrada 

na publicidade e na propaganda, 

com vista ao lucro e à manuten-

ção do status quo, relegando a ci-

dadania a um segundo plano.

Esta tese aborda o fenómeno 

televisivo moçambicano de sinal 

aberto, destacando a relação entre 

Estado, mercado e sociedade civil 

na disputa pela vizibilização e en-

caminhamento de suas deman-

das. Faz-se uma análise descritiva 

da televisão, no âmbito de seus 

mecanismos de funcionamento e 

financiamento, e de todos os as-

pectos relacionados com a regu-

lamentação deste sector. 

No contexto histórico, a pesquisa 

centra-se no período democráti-

co, que tem como marco de refe-

rência a Constituição de 1990 e 

de maneira incisava a Lei 18/91, 

a Lei da Imprensa. É justamente 

nesta fase que é adoptada a eco-

nomia de mercado e se criam as 

bases para o advento do mercado 

televisivo. Da mesma forma, é a 

partir deste marco que se verifica 

o acirramento da disputa pela au-

diência, com a entrada de novas 

emissoras. 

A Televisão de Moçambique, 

que fora órgão do governo, trans-

forma-se em empresa pública e 

começa a concorrer com outras 

operadoras, a Rádio e Televisão 

Klint, num primeiro momento, 

e, posteriormente, com a RTP-

-África, a Televisão Miramar, a 

SOICO Televisão, a Televisão 

Independente de Moçambique e 

a TV Maná Moçambique. 

Essa constatação levou às seguin-

tes indagações: Como se carac-

teriza a actuação do Estado, do 

mercado e da sociedade civil na 

televisão moçambicana de sinal 

aberto? Que dinâmica está sendo 

incrementada no sector televisivo 

com a entrada de outras empresas 

televisivas e, consequentemente, 

a disputa pelo mercado publicitá-

rio? Como se configura o espaço 

público televisivo com a entrada 

de novas operadoras e, portanto, 

a disputa pela audiência? 

O estudo é realizado a partir da 

perspectiva da Economia Políti-

ca da Comunicação. Acredita-se 

que, para entender os fenóme-

nos midiáticos contemporâneos, 

marcados por mercantilização 

acentuada, este ângulo se tor-

na fundamental. Isso tampouco 

significa afirmar o essencialismo, 

que reduziria todas as práticas a 

uma única explicação político-

-económica, porém, acredita-se 

apenas que as categorias criadas 

por Marx permitem ressaltar o 

papel económico e sociológico 

que essas actividades assumem 

na lógica global da reprodução 

do sistema. A.S 

TV nacional em livro

Abdul Sulemane

As sessões serão facilitadas pelo Professor Brent Blair, Director do Curso de Teatro 
na USC – University of South California – USA

O festival procura mudar as várias adversidades que o bairro enfrenta
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Fernando Manuel (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Há uns quatro ou cinco anos li uma obra cujo título é: O meu chapéu cinzento.

Infelizmente não me lembro do nome do autor da obra. É uma obra densa 

mas com painéis descritivos muito intensos e entre outras coisas ele dizia que 

a mala dele de viagem pesava uma coisa como 25 ou 35 quilos. Não me lembro bem.

Um dia destes, eu disse ao Rogério (Rogério Mucavel é um dos meus melhores amigos 

e colegas na mediacoop). Ele gosta de andar de chapéu de coco.

Uma vez, eu disse-lhe: Rogério oferece-me um dos teus chapéus e ele disse: vou te 

trazer amanhã e trouxe mesmo.

Hoje ando a gingar por cima dos meus 60 anos com um chapéu de coco, cinzento, 

com dois penuchos ao lado e um par de botas e noto que enquanto estou a andar, as 

pessoas adultas cumprimentam-me com reverência e com muita simpatia enquanto 

que as crianças ficam paradas a olhar para mim com o ar de quem vê um extraterrestre.

Tenho um chapéu de coco com dois penuchos. Não sei se é de avestruz, de perdiz ou de 

uma simples pomba branca. A verdade é que eu, com o meu chapéu de coco e as minhas 

botas marco a diferença para o mal ou para o bem.

Quem tem um passado rico tem e pode bater um papo. 

Rogério Mucavel está aí em cavaqueira com Conceita Sortane, membro da Comissão 

política da Frelimo.

Podemos dizer meio a brincar e meio a sério que o único moçambicano não corrupto é 

o presidente da Autoridade Tributária de Moçambique. Chama-se Rosário Fernandes. 

Pode ser que sim, pode ser que não, mas não há fama sem proveito.

O Rosário Fernandes está ao lado de Fernando Fazenda, Alto Comissário de Moçam-

bique na África do Sul.

Não há cá grandes crises.

Isto de luta pelo poder é uma coisa incrível. Soube que uma vez, a Fárida Gulamo en-

trou numa confrontação terrível, fisicamente falando, quando se viu em risco de perder 

o seu cargo como secretária-geral da Associação dos Deficientes moçambicanos. É 

natural quando se luta pelo poder. Vale tudo. Até tirar o olho.

Fabricam-se fraudes, compram-se votos, distribuem-se capulanas, lenços, prometem-

-se três refeições por dia a cada cidadão, compra-se canais de rádio e televisão, cinema 

e jornais, subornam-se jornalistas porque no fundo a barriga de pobre satisfaz-se com 

o pouco.

Temos aqui uma dupla interessante. Ao lado de uma pomba há sempre um gavião. Fá-

rida Gulamo e Marcelino Macome, presidente do Comité Olímpico de Moçambique 

Uma vez li uma entrevista que Eduardo White deu a um jornal qualquer cujo título 

dizia: “fazer cultura é um acto de loucos“. Estou de acordo e nunca vi uma frase tão sá-

bia. Pensei nos exemplos de Vincent Willem Van Gogh, do Alberto Chissano, o nosso 

escultor. José Guimarães, o nosso músico, de Baptista Panguana, de João Paulo, Salimo 

Mohamed, o próprio Eduardo White e todos esses loucos. Nenhum homem normal 

faz cultura. Fazer cultura é próprio de loucos e estes dois casos não são excepção.

Veja apenas a conversa de Paulo Chibanga, director do festival Azgo e Jiggs Thorne, 

director do festival Bushfire.

Eu não sabia o que significa Madiba. Comecei a saber quando li uma obra de citações 

dele onde ele dizia que uma das maiores tristezas é não ter conseguido ser campeão 

mundial de boxe.

Fiquei sem perceber.

Como é que o Nelson Mandela podia ter sonhado com título de campeão mundial de 

boxe, mas explicaram-me que ele batia sério mesmo e era para derrubar. 

Derrubar em zulo ou mesmo em changana ou ronga significa ku diba.

Tudo bem cada um tem seus sonhos.

E nem todos são realizáveis.

O nosso compatriota, Abílio Soeiro, lançou recentemente um livro na África do Sul 

cujo título é: Obrigado Madiba.

Obrigado nós.

Ainda bem que não foste campeão de boxe, teríamos perdido uma grande figura.                                                       

      

O peso do meu chapéu
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todas as sextas-feiras às 20h:30min com 
Fernando Lima e Leonardo Chaúque

O 
histórico museu de Lilies-

leaf em Johannesburg aco-

lheu na passada quinta-feira 

mais um lançamento da 

obra “Obrigado Madiba” da autoria 

do empresário moçambicano Abílio 

Soeiro. Os anteriores lançamentos 

tiveram lugar em Maputo e Lisboa.

A escolha de local revestiu-se de ca-

pital importância por tratar-se de um 

espaço usado pelo ANC como um 

esconderijo e lá foram delineadas as 

principais estratégias rumo à liber-

tação da África do Sul do jugo do 

apartheid. 

Foi também em Liliesleaf onde 10 

dirigentes do ANC, com destaque 

para Nelson Mandela, Walter Sisule, 

Govan Mbeki foram detidos, julga-

dos e condenados à prisão perpétua.  

O auditório de Liliesleaf foi pequeno 

demais para acolher uma cerimónia 

bastante concorrida pelos sul-afri-

canos, o que levou a organização do 

evento a montar telas no recinto do 

auditório para que todos pudessem 

acompanhar o lançamento da obra. 

Graça Machel era uma das figuras 

mais aguardadas na cerimónia, mas 

devido ao agravamento do estado de 

saúde de Mandela não fez presente. 

“Obrigado Madida” narra um pro-

África do Sul recebe “Obrigado Madiba”
Por: Argunaldo Nhampossa e
Urgel Matula

fundo agradecimento que Abílio 

Soeiro expressa a Nelson Mandela, 

ícone da luta contra o apartheid e a 

sua esposa Graça Machel pela amiza-

de e partilha de experiências de vida 

durante 15 anos. 

Na ocasião, Abílio Soeiro classificou 

o lançamento da obra como um dos 

pontos mais altos da sua vida, princi-

palmente por retornar ao local onde 

Mandela implantou os ideias de li-

bertação da sua nação, para busca de 

apoios rumo à concretização do seu 

projecto de construção do Nelson 

Mandela children hospital.

Segundo Soeiro, que também é em-

baixador deste projecto, metade do 

valor das vendas da obra será encami-

nhado para a construção deste hospi-

tal que se vai dedicar exclusivamente 

ao atendimento de crianças desfavo-

recidas da África Austral. 

O autor aponta que não há melhor 

coisa na vida do que aliar-se a uma 

nobre causa como apoiar a saúde das 

crianças que são o futuro do mundo. 

Pelo que, depois de ter doado 200 mil 

rands em Maputo, Soeiro ofereceu 

mais um cheque de 200 mil rands 

para esta causa, 600 mil meticais para 

a fundação Samora Machel e mais 

200 mil meticais ao Rotary Club de 

Maputo para o projecto de combate à 

polio em Moçambique.  

Por seu turno, Tito Mboene, repre-

sentante da Fundação Nelson Man-

dela, disse que a construção do hos-

pital será a concretização do sonho 

de “Madiba” como é carinhosamente 

tratado Nelson Mandela,  que sempre 

lutou para que as crianças tivessem 

um cuidados especiais. 

Com o objectivo de promover 

a economia e apoiar as em-

presas moçambicanas, com 

especial atenção as Pequenas 

e Médias Empresas, o Millennium 

bim assinou, esta quarta-feira, um 

acordo de entendimento com duas 

das maiores instituições financeiras 

europeias de investimento para o de-

senvolvimento, DEG, da Alemanha, 

e a FMO, da Holanda. Este acordo 

assinado à porta fechada entre as três 

entidades visa garantir a constituição 

de uma linha de crédito de 25 mi-

lhões de dólares para financiamento 

e apoio às PME’s Moçambicanas em 

sectores estruturantes da economia 

como a agricultura, indústria, servi-

ços e infra-estruturas. Com esta linha 

de crédito, o Millennium bim tem 

como objectivo principal potenciar 

o crescimento e consolidação do te-

cido empresarial moçambicano, pro-

movendo o desenvolvimento social 

e económico sustentável. Presidida 

por Mário Machungo, Presidente 

do Conselho de Administração do 

Millennium bim, acompanhado por 

Manuel Marecos Duarte, CEO do 

Millennium bim, e os Administrado-

res  João Martins, Teotónio Comiche 

e Omar Mithá, a cerimónia oficial de 

assinatura do contrato entre as partes 

BIM cria linha de crédito para PME ś  
representa para esta instituição mo-

çambicana uma prova da confiança 

que as instituições financeiras estran-

geiras depositam no desenvolvimen-

to de Moçambique, na capacidade 

empreendedora dos empresários mo-

çambicanos e na solidez e qualidade 

de gestão do Millennium bim. Em 

representação da DEG, subsidiária 

do KFW, que há mais de 50 anos tem 

vindo a financiar e estruturar inves-

timentos em empresas de países em 

transição e desenvolvimento, estive-

ram presentes na cerimónia Joaquim 

Schumacher e Michael Fischer, e pela 

FMO, banco holandês para o desen-

volvimento internacional que apoia 

o sector privado e instituições finan-

ceiras em países em desenvolvimento, 

estiveram Jaap Reinking e  Ewout 

van der Molen. Na ocasião, Mário 

Machungo salientou: “a importân-

cia desta linha de crédito é enorme, 

quer pelo reforço do apoio às PME’s 

Moçambicanas, quer pela confiança 

demonstrada por grandes instituições 

financeiras como a DEG e FMO 

num Banco Moçambicano que ao 

longo dos seus 18 anos tem contribu-

ído para o desenvolvimento do tecido 

empresarial e para a bancarização do 

país. Estamos certos que este acordo 

é portador de novas oportunidades 

para as empresas e para Moçambi-

que”. Para  Joaquim Schumacher, Sé-

nior Director Africa & Latin Amé-

rica da DEG, “Moçambique está no 

top 10 das prioridades da DEG no 

que respeita a países africanos que 

merecem atenção e compromisso. 

Sentimo-nos muito honrados por 

sermos parceiros de uma instituição 

tão distinta como o Millennium bim, 

garantindo financiamento de longo 

prazo a pequenas e médias empre-

sas e promovendo elevados padrões 

sociais e ambientais. Jaap Reinking, 

Director Agri-business and Diverse 

Sectors da FMO, referiu ainda “Mo-

çambique é dos países prioritários 

para a FMO onde gostaríamos de 

aumentar os nossos investimentos. 

Sentimos que a nossa nova parceira 

com o Millennium bim, o Banco lí-

der em Moçambique, encaixa perfei-

tamente na nossa ambição e permite 

ajudar pequenos médios empresários 

moçambicanos no crescimento dos 

seus negócios. Por último também se 

alinha na prioridade de promover o 

acesso ao crédito a pequenas e médias 

empresas que, na nossa opinião, são 

um veículo importante para o cresci-

mento”. 

Esta cerimónia contou ainda com a 

presença de representantes das Em-

baixadas da Alemanha, da Holanda e 

do AICEP.  Edson Bernardo

Segundo Mboene, o hospital vai 

contar com a parceria da Faculdade 

de medicina da Universidade de sul-

-africana de WITS e espera utilizar 

sistemas informáticos avançados que 

vão interagir com outras unidades 

hospitalares ao nível da África Aus-

tral. 

Assim, louva a iniciativa do empre-

sário Moçambicano de ajudar a fun-

dação Mandela na prossecução deste 

objectivo e apela à colaboração de 

todos.

Para Fernando Fazenda, Embaixador 

de Moçambique na África do Sul, 

constitui sempre motivo de orgulho 

ver moçambicanos a abraçarem cau-

sas humanitárias, o que sigifica que 

não há fronteiras para ajudar o irmão 

a concretizar os seus projectos. 
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A 
Autoridade Tributária e 

o Banco Comercial e de 

Investimentos estabele-

ceram na semana passa-

da, uma parceria para a massifi-

cação do cadastro e da cidadania 

fiscal, bem como a promoção de 

sinergias no que concerne a cons-

ciencialização e facilitação da ca-

dastração fiscal.

O novo processo, com maior au-

tomatização, é mais simples, rá-

pido e cómodo. Os novos clientes 

não precisam mais se deslocar 

aos serviços da AT, recebem au-

tomaticamente o seu NUIT nas 

agências do BCI. Contraria-

mente ao que acontecia antes, o 

contribuinte servia como veículo 

de comunicação de informação 

entre a Autoridade Tributária e o 

BCI, para obter o NUIT e abrir 

conta, processo que do ponto de 

BCI passa a atribuir NUITs
vista do contribuinte era com-

plexo e moroso.

Em outras palavras, o contri-

buinte dirigia-se a AT para 

solicitar o NUIT. Dirigia-se 

novamente a AT para receber 

o NUIT. Depois deslocava-se 

ao BCI com o NUIT para abrir 

conta. Actualmente, o contri-

buinte dirige-se ao BCI para 

abrir conta e solicitar NUIT e 

de novo dirige-se ao BCI para 

recolher o NUIT.

Esta actualização por via da 

vasta rede de agências do BCI 

passa a estar disponível para to-

dos os contribuintes, em todas 

as províncias do país. O evento 

foi presidido pelo Presidente da 

Comissão Executiva do BCI, 

Dr. Paulo Sousa e pelo Presi-

dente da AT, Rosário Fernan-

des. Israel Zefanias

Redacção
Edson Bernardo
Maquetização

Hermenegildo Timana
Comercial

Benvinda Tamele
Telefone

(+258) 823051790

Savana Eventos

Três senhoras foram consagra-

das vencedoras do concurso  

Vodacom Mamanas M-Pesa, 

decorrido na cidade de Mapu-

to, uma iniciativa da DDB Moçam-

bique levada a cabo em parceria com 

rede de telefonia móvel Vodacom.

Albertina Francisco, a vencedora do 

primeiro prémio do concurso que 

pretendia escolher a “Mamana” do 

ano da cidade de Maputo, com base 

na sua história, talento de venda e ar-

tístico, não escondeu a sua satisfação 

por ter ganho o concurso, ao mesmo 

tempo que elogiou a iniciativa. Para 

ela, o projecto é importante porque 

para além da interacção que oferece 

aos vendedores dos mercados, ajuda 

a fortificar o negócio através dos pré-

mios que oferece.

Vendedeira do Mercado Central, Al-

bertina Francisco recebeu o prémio 

de 20 mil meticais em dinheiro, para 

além de vários outros bens, conquis-

tados no concurso “Vodacom Mama-

nas M-Pesa”.

Na gala final, o concurso contou com 

a participação de cinco concorrentes. 

Vasco Rocha, director geral da DDB 

Moçambique, agência responsável 

Vodacom Mamanas M-Pesa 
distingue três “Mamanas”

pelo lançamento deste projecto, não 

escondia a sua euforia no final da 

gala. “Esta gala foi tudo o que nós e 

os patrocinadores sonhámos que iria 

ser, um tributo a essas pessoas muito 

especiais e que tantas vezes não têm o 

reconhecimento que merecem”, disse 

Rocha.

Já Alfredo Mucavel, da Vodacom M-

-Pesa, disse:  “no final deste evento, 

nós na Vodacom M-Pesa queremos 

que conheçam e reconheçam estas 

Mamanas, como verdadeiras lutado-

ras e vencedoras, não só do Vodacom 

Mamanas M-Pesa mas, principal-

mente, da vida e da nossa sociedade. 

Foi para isso que nos juntámos a este 

projecto e é isso que nos enche de or-

gulho”.

Albertina Francisco, vencedora do 

concurso, disse que com o prémio 

de vinte mil meticais pretende mini-

mizar as suas dificuldades e realizar 

alguns dos seus sonhos.

A segunda classificada deste concur-

so recebeu um valor de dez mil meti-

cais e a terceira, cinco mil sendo que 

as restantes juntamente com as ven-

cedoras tiveram mobílias, materiais 

de construção, entre outros brindes.

Associação dos Escritores 

Moçambicanos (AEMO) 

acaba de receber um quite de 

material bibliográfico cons-

tituído por livros sobre literatura. O 

material foi oferecido pela Embaixa-

da dos Estados Unidos da América.

Os livros doados resultam duma 

campanha que a embaixada lançou 

dentro da comunidade americana em 

Maputo, para a angariação e doação 

de livros à biblioteca da AEMO. Os 

mesmos abarcam diversas áreas, des-

de poesia a livros de ficção.

A iniciativa, tal como referiu na oca-

sião o embaixador dos Estados Uni-

dos da América, Douglas Griffiths, 

pretende reforçar o acervo bibliográ-

fico da AEMO, torná-lo mais rico e 

aumentar a disponibilidade de livros 

para a leitura. 

“A embaixada dos EUA sente-se 

honrada por doar estes livros para 

Embaixada dos EUA 
apetrecha biblioteca 
da AEMO

apoiar esse objectivo. Esperamos que 

esta selecção de obras clássicas vos 

ajude, tanto na vossa arte, como na 

qualidade de mentores da próxima 

geração de líderes moçambicanos”, 

disse Douglas Griffiths para depois 

acrescentar: “É nosso desejo que a 

doação destas obras resulte numa co-

laboração mais estreita entre os EUA 

e Moçambique no apoio à narrativa 

cultural e artística, particularmente 

no contexto deste período politica-

mente sensível”.  

O embaixador dos EUA diz que os 

escritores são tecedores mestres que 

entrelaçam a reportagem com ima-

ginário criativo para contar as histó-

rias e aspirações do povo e do tem-

po. “Usando o imaginário fictício, os 

escritores criam o espaço para a dis-

cussão de temas dentro do contexto 

de situações plenas de tensão, todos 

esperamos que esse espaço seja livre 

de repercussões, mas, como vimos re-

centemente, nem um artista está livre 

das ameaças de violência.

Griffiths aproveitou a ocasião para 

falar da situação política-militar que 

se vive no país. Segundo o embaixa-

dor, a luta por um futuro mais prós-

pero em Moçambique não pode ser 

feita por armas, mas sim pelas canetas 

dos escritores, pelo suor dos agricul-

tores e pelos cuidados dos enfermei-

ros.  Eduardo Conzo

O 
Governo dos EUA, o Ob-

servatório Eleitoral, através 

do Centro de Estudos de 

Democracia e Desenvol-

vimento (CEDE), e o Parlamento 

Juvenil assinaram recentemente 

um acordo de parceria para apoiar 

o processo eleitoral e garantir um 

maior envolvimento dos jovens 

moçambicanos nos processos polí-

ticos em Moçambique.

 

De acordo com o Embaixador dos 

Estados Unidos em Moçambique, 

Douglas Griffiths, o acordo tem 

como objectivo o reforço da trans-

parência dos processos eleitorais 

através da observação das eleições 

autárquicas  e presidenciais  a serem 

realizadas a 20 de Novembro 2013 

e Outubro 2014 respectivamente, e 

aumentar a participação dos jovens 

moçambicanos nos processos polí-

ticos.

Trata-se de um acordo que vai vi-

gorar por um período de dois anos 

e com financiamento de USD 1,4 

milhão. O  projecto tem como ob-

jectivo contribuir para a promoção 

da transparência e credibilidade dos 

processos eleitorais.

O projecto  pretende igualmente 

mobilizar, incentivar e aprofundar a 

participação e o envolvimento dos 

cidadãos nas eleições, que inclui a 

participação de grupos margina-

lizados e desfavorecidos (ou seja, 

mulheres, jovens e pessoas com de-

ficiência).

O Governo dos Estados Unidos 

Governo Americano apoia 
eleições em Moçambique

valoriza esta colaboração e reitera o 

seu firme compromisso em apoiar 

os esforços das organizações da so-

ciedade civil em Moçambique nas 

suas acções para o fortalecimen-

to de um Estado de Direito e de 

uma melhor prestação de serviços 

ao cidadão, que será crucial para o 

desenvolvimento de Moçambique 

nos próximos anos. Z.M
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O 
bailarino, coreógrafo e músi-

co Casimiro Nhussi, radica-

do há vários anos no Canadá, 

está na capital do país para 

dois concertos de música e dança, de-

nominados “CAS´GWEKA – PAS-

SADO, PRESENTE E FUTURO” 

assim como para a apresentação 

pública do segundo disco de origi-

nais, intitulado “GWEKA” agenda-

dos para dia 23 no Centro Cultural 

Franco-Moçambicano (CCFM), 

em Maputo e no dia 30 do corrente 

mês e na Associação Cultural Tambo 

Tambulani Tambo de Pemba, respec-

tivamente.

Nhussi será acompanhado pelos ins-

trumentistas Jay Stoller – canadiano 

–(Djembe), João Cabral (Guitar-

ra), Realdo Salato (Baixo), Amade 

Cossa (Bateria); Rolando Alexandre 

(Percussão, Timbila), Amós Mauaie 

(Timbila, Tambores), Larsen Vales 

(Teclado) e Muzila (Saxofone).

Falando durante a conferência de im-

prensa, Casimiro Nhussi referiu que 

os dois concertos serão uma incursão 

no tempo, numa perspectiva de tra-

zer um pouco da sua trajectória no 

mundo das artes e cultura que serão 

uma mistura de sons baseados nos 

ritmos tradicionais do Norte do país, 

Casimiro Nhussi de volta aos 
palcos nacionais

com maior destaque para o Mapiko 

e Limbondo, onde Nhussi irá cantar 

e dançar.

Nhussi acrescentou ainda que vai 

partilhar o palco com o também bai-

larino e coreógrafo Abacar Mulima, 

seu companheiro de muitos anos na 

Companhia Nacional de Canto e 

Dança, em representação do “passa-

do”. Para representar o “presente”, o 

músico fará uma apresentação a solo, 

e depois outro número com Luís 

Sala, representando deste modo a 

transmissão de conhecimentos para 

a nova geração “futura”, assim como 

também o grupo VOZES D´ALMA 

(Sheila Jesuita, Naldo Ngoka e Rai-

mundo Mauele), Abacar Mulima e 

Luís Sala (bailarinos).

Um dado curioso para o espectáculo 

de Pemba, segundo revelou Nhussi, 

é que pela primeira vez a sua mãe 

irá vê-lo actuar em palco, daí que a 

sua actuação na capital provincial de 

Cabo Delgado reveste-se de grande 

simbolismo.

Refira-se que Casimiro Nhussi tam-

bém é instrutor de dança profissional 

na cidade canadiana de Winnipeg 

Manitoba. Começou a sua carreira 

em 1982, na Companhia Nacional 

de Canto e Dança de Moçambique, 

CNCD. Actualmente, é Director Ar-

tístico e fundador de uma companhia 

de dança contemporânea africana, a 

NAfro Dance Productions. 

Nélia Jamaldine

Foi na passada sexta-feira, em Ma-

puto, que o músico moçambicano 

Valdemiro José, também conhecido 

por VJ, lançou o seu mais recente 

álbum intitulado “Minha história” 

composto por 11 faixas musicais no 

estilo Zouk e Kizomba. O concer-

to, que teve lugar no Cine Teatro 

Gil Vicente, enquadra-se no pro-

grama Verão Amarelo, promovido 

anualmente pela operadora de tele-

fonia móvel, Moçambique Celular 

(mCel).

Valdemiro José e sua banda par-

tilharam o palco com vários mú-

sicos convidados, nomeadamen-

te, Stewart Sukuma, Zena Bacar, 

Neyma, Mimae, Júlia Duarte, entre 

outros, para além do conceituado 

cantor cabo-verdiano, Micas Ca-

bral, do agrupamento musical Ta-

banka Jazz. 

A música “Tá-se mal” deu o ponta-

pé de saída naquilo que seria uma 

noite memorável e para apimen-

tar ainda mais o início do show, 

Stewart Sukuma subiu ao palco 

para deixar um cheirinho da sua 

voz. As canções mais românticas 

foram acompanhadas pela voz de 

Júlia Duarte, num estilo Tropical 

Zouk, os músicos cantaram e en-

cantaram a plateia que se deixava 

embalar ao mesmo tempo que vi-

brava.

Superlotado, o Gil Vicente foi ca-

racterizado por muita interactivi-

dade entre o autor de “Marina” e o 

“Minha história” de VJ encantou 
e fez cantar

público, num espectáculo com uma 

excelente qualidade sonora e efeitos 

de luz. Valdemiro José fez uma bri-

lhante mistura e cantou os seus êxi-

tos antigos, assim como músicas do 

mais recente trabalho, tendo ainda 

apresentado vários duetos com os 

seus convidados, com os quais me-

lhor se identifica, artisticamente.

Chegada a sua vez, Micas Cabral 

levou ao rubro o público, ao inter-

pretar vários temas da banda Ta-

banka entre os quais “Bacu”. Já na 

última parte e quase para encerrar o 

espectáculo, VJ surpreendeu os pre-

sentes ao interpretar a música “Xi-

rico”, um tema original do músico 

Madala.”Quem é Essa Mulher” 

fechou a noite com a chave de ouro 

e marcava desta forma, a volta em 

grande de Valdemiro José. 

O artista nasceu na província da 

Zambézia, ficou nacionalmente 

conhecido ao participar do progra-

ma de caça talentos musicais Fama 

Show.Nélia Jamaldine

A Associação Cultural Muodjo, vo-

cacionada no apoio psicossocial para 

a recuperação dos meninos de rua, 

foi recentemente mencionada na re-

vista Youth Volunteers pertencente 

à Organização das Nações Unidas 

pelo nome do seu fundador Osvaldo 

Lourenço, como uma das instituições 

de referência no que concerne ao ac-

tivismo.

Osvaldo Lourenço, ex-menino de 

rua, encontrou um sentido na vida 

através do voluntarismo, tornou-se 

mentor e fundador do movimen-

to associação cultural Muodjo, em 

2005, apoiado pela Força Moçam-

bicana para Investigação de Crimes 

e Reinserção (FOMICRES), com o 

objectivo de ajudar as pessoas da sua 

comunidade.

A Muodjo providencia alimentação 

e educação pré-escolar a crianças 

provenientes de famílias vulneráveis, 

marginalizadas ou órfãs sem lar em 

Maputo e oferece apoio psicossocial 

aos meninos de rua, e no seio das fa-

mílias. 

Segundo o Fundador do Muodjo, 

Osvaldo Lourenço, o lema pela qual 

a sua associação trabalha “Uma vida 

envolvida na vida de outra vida se-

Muodjo referenciada 
na conferência 
internacional das ONU
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não vida não é visa”e “ninguém vive 

para si mesmo temos que usar a terra 

para salvar vidas” olha os meninos de 

rua como o futuro do amanhã e pas-

sa para eles prosperidade e coragem 

para enfrentar e ultrapassar todos os 

obstáculos que existem ou que ainda 

podem advir do dia-a-dia.

O activista acrescentou ainda que a 

referida associação não tem fins lu-

crativos e conta com ajuda de gente 

de boa vontade, alguns parceiros in-

ternacionais entre os quais médicos, 

artistas, académicos que contribuem 

com suas habilidades e especializa-

ções e voluntários da comunidade do 

bairro de Magoanine C (Matendene) 

onde esta sediada.

Em outro desenvolvimento, Louren-

ço fez saber que a opção de abrir uma 

casa aberta proveio do Ministério 

da Mulher e Acção Social que nos 

aconselhou a abrir uma casa aberta 

por falta de condições para albergar 

a grande demanda de voluntários a 

serem enquadrados. 

Muodjo oficialmente existe há 10 

anos e funciona na residência do ac-

tivista, conta com 60 crianças, tendo 

ajudado cerca de 500 crianças já des-

de 2001. Nélia Jamaldine

Valdemiro José


