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Sérgio Vieira diz que partido de Simango pode 
representar interesses de vingança
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Sérgio Vieira, membro da 
primeira linha da Frelimo, 
que controlou dossiers mais 
sensíveis do partido, sendo 

na altura incontornável nos serviços 
de segurança do país, acredita que 
neste momento existe um certo défice 
de discussão na Frelimo. O ex-mi-
nistro da segurança, ex-governador 
do Banco de Moçambique (BM) e 
ex-parlamentar, fala da actual si-
tuação política no país, mas defende 
que “não há crise política nenhuma”, o 
que existe é uma crise de luta contra o 
terrorismo. Sobre o Movimento De-
mocrático de Moçambique (MDM), 
força política que em Novembro pas-
sado lançou um forte aviso à navega-
ção sobre aquilo que pode acontecer 
nas presidenciais de 15 de Outubro 
deste ano, ao conquistar três municí-
pios (Beira, Quelimane e Nampula) 
nas autáquicas de Novembro,  perdeu 
a Zambézia por “uma unha negra” e 
disputou taco a taco os municípios de 
Maputo, Matola e Chimoio, Sérgio 
Vieira diz que há um perigo que o 
MDM venha a representar interes-
ses de vingança, contra a indepen-
dência nacional.        

A Frelimo anunciou os seus três 

pré-candidatos para as eleições pre-

sidenciais de 15 de Outubro. Dias 

depois, o Secretário Geral veio di-

zer que não haveria outros candi-

datos para além dos três o que veio 

criar divergências no seio da Freli-

mo e não só. Numa situação em que 

o Comité Central (CC) é o órgão de 

decisão nesta matéria, o que tem a 

comentar sobre isso.    
Penso que a CP estatutariamente tem 
o direito de propor candidatos. Assim 
aconteceu por exemplo antes do 8º 
Congresso, quando o CC se reuniu 
e disse que vamos designar o nosso 
candidato agora. A CP indicou vários 
nomes e através do voto secreto esco-
lheu-se naquela ocasião o camarada 
Armando Emílio Guebuza. Se não 
me engano havia como candidatos 
propostos o Hélder Muteia, Eduardo 
Mulémbwe, que depois retirou a can-
didatura, Lucas Chomera e creio que 
também o José Pacheco. Foram estes 
cinco nomes indicados. Foi-se a votos 
e o camarada Guebuza foi eleito por 
uma esmagadora maioria.

É o normal. A CP tem o direito de 

fazer propostas. Agora, não pode, 

nem a CP, nem sequer o CC retirar 

o direito estatutário dos membros de 

propor candidaturas. Isso é que não 

pode, não existe. Se é isso o que quis 

dizer o Secretário Geral, de alguma 

maneira cometeu pelo menos lapso 

de não ter revisto os estatutos.    

Perante estes factos, qual é que o 

senhor acha que será o posiciona-

mento do CC.   
Estatutariamente, a CP não pode di-
zer que aqueles são candidatos defi-
nitivos. Não sou membro do CC, já 
saí por minha livre vontade, pelo que 
não sei qual é que será a reacção. Mas 
estou a dizer que existe o direito es-
tatutário que nem sequer o CC pode 
retirar esse direito dos membros pro-
porem nomes de candidatos. É um 
direito estatutário e quem altera os 
estatutos é o congresso. 

Dos três pré-candidatos, qual é que 
acha que preenche esse perfil? Ou 
seja, qual é o candidato da sua pre-
ferência? 
Creio que é muito prematuro para 
pronunciar-me sobre isso. Posso di-
zer que de modo geral os três respon-
dem um certo perfil pela idade, pelo 
estado de saúde, pelo currículum que 
fizeram em vários locais onde desem-
penharam papéis e que me pareceram 
correctos,  mas, sinceramente, não es-
tou em condições de dizer agora se 
este ou aquele é melhor ou é pior.

O nome de um dos pré-candidatos 

apareceu na imprensa, cintando 

uma agência internacional, que es-

tava envolvido no tráfico de madei-

ra para China. É verdade que é ape-

nas suspeita. Mas isso não fere com 

aquilo que são os valores éticos e 

morais que a Frelimo sempre defen-

deu? Vale a pena avançar com uma 
figura que está sob investigação da 

Procuradoria Geral da República? 
Bom… uma coisa é haver suspeitas e 

outra é haver provas. Se há matéria na 

procuradoria o que devia me ocorrer 

é que a procuradoria faça o seu tra-

balho. Não pode estar a distinguir o 

António do José, porque o António 

é um dirigente e José é um pacato 

cidadão. Se há matéria é preciso que 

a procuradoria se pronuncie. Não so-

mos nós ou os jornais ou uma pessoa 

que diz não há matéria. Toda a gen-

te é inocente até prova em contrário. 

Este é um princípio fundamental do 

direito e da democracia. 

Agora, eu pessoalmente tive algum 

trato com o ministro Pacheco. Ele 

foi governador em Cabo Delgado, foi 

também vice-ministro de Agricultu-

ra e aí fez um trabalho relativamente 

correcto. 
Como ministro da Agricultura há 
muitas observações a fazer, mas até 
que ponto essas observações se po-
dem fazer vamos dar responsabilida-
de ao ministro. O que  vamos dizer é 
que é aquilo que ele pode fazer aten-
dendo aos meios de que dispõe. 
Lembro-me que houve um período 
em que a União Europeia, a Suécia e 

várias entidades davam apoio directo 
ao ministério da Agricultura. Creio 
que isso já não se faz. Isso pode limi-
tar aquilo que se pode fazer. Devo di-
zer que ao nível da agricultura muitas 
observações críticas podemos fazer, 
mas teria muitas dificuldades de dizer 
que a responsabilidade é do ministro.

Por falar em valores éticos e morais 

que sempre caracterizam a Frelimo, 

como é que o senhor encarou o fac-

to do seu partido ter apostado num 

candidato que, chegou a ser detido 

pela prática do crime de corrupção, 

para edil do município de Moatize?         

Creio que neste caso em concreto 

houve um erro, ao meu ver, de o ter  

designado como candidato do parti-

do, na medida em que tinham apa-

recido provas de que ele tinha tido 

comportamento incorrecto do ponto 

de vista ético. Para isso e sobretudo 

num município como Moatize em 

que há envolvimento de transnacio-

nais pode pregar graves vulnerabili-

dades e não dá confiança. 

Qual deve ser o perfil ideal do fu-

turo presidente de Moçambique 

tendo em conta o conjunto de factos 

que caracterizam o país neste mo-

mento.

Posso dizer que quando se fala de 

transnacionais qualquer delas sabe 

muito bem o que quer. Eu não me 

interesso por aquilo que elas querem. 

Eu interesso-me por aquilo que nós 

como Moçambique queremos. O que 

é que é bom para o nosso país, o que 

é bom para o nosso povo. Nesse sen-

tido já ocorreram situações bastante 

negativas. Por exemplo: Eu conheci 

alguns oleiros que estavam na zona 

de Benga. Ok, há uma mineradora 

que vai para lá, muito bem. Não vou 

discutir isso. Talvez possa discutir 

a lei das minas sobrepor-se à lei de 

terras.

Enquanto na lei de terras é obriga-

tória a consulta, na lei das minas não. 

Aparece alguém com papel e diz aqui 

estou eu. Isso para mim parece que 

é errado.

Mas vamos dizer, está lá uma pessoa. 

Conheci pessoas que por dia faziam 

quinhentos tijolos em cada forno e 

por dia rendiam mil meticais. Estava 

a dois passos do rio, pescava e comia 

peixe, vendia peixe, podia fazer a sua 

uma horta e de bicicleta estava mais 

ou menos 15 a 20 minutos da cida-

de de Tete, assim como de Moatize. 

Agora disseram-lhe vai-te embora. 

Que compensação lhe deram. Como 

se faz nos outros países. Consta-me, 

ainda não fiz bem a verificação, que 

na Austrália por exemplo, se vou ter 

com uma pessoa para lhe dizer que 

vou ocupar este lugar, dá-me uma 

casa, aliás, isso não se discute, depois 

digo que tenho carneiros, pastos, 

água e além disso tem que calcular 

o rendimento dessa pessoa por ano e 

dizer que te pago uma compensação 

igual a 100 anos do teu rendimento 

que é para si, seus filhos e teus netos.

Eu creio que isso está a falhar. Esta-

mos a nos deixar sobrepor pelos inte-

resses das transnacionais e não pelos 

interesses do povo.

Por outro lado, sei que já houve al-
guns conflitos na província de Nam-

pula com as mineradoras. Estou 

preocupado com a situação da per-

furação marítima em Cabo Delga-

do, tendo em conta que conhecemos 

algumas tragédias que ocorreram 

no mundo. Temos um caso que se 

verificou no Golfo de México entre 

os anos 2011, 2012 ou 2013 onde a 

empresa teve que pagar uma indem-

nização de vários biliões de dólares 

porque houve poluição. Nós quando 

tivemos aqui um pequeno desastre de 

petroleiro “katina P” só ficámos com 

praias sujas. Não tínhamos nenhum 

meio para limitar aquilo que pode ser 

a calamidade.

Por outro lado, não sei se alguém 

estudou os efeitos que pode ter essa 

mineração na vida dos pescadores na 

medida em que muitos deles têm a 

vida quotidiana resultante da pesca. 

Até que ponto aquelas plataformas 

gigantes, aquele movimento todo 

afasta ou não o peixe?  

Por consequência, quero crer que é 

fundamental que se estudem as ne-

cessidades do povo e que na discussão 

com as transnacionais, nos preocupe-

mos com aquilo que são os interesses 

do país e do povo.

Vejo por exemplo que mesmo nestas 

questões de petróleo e gás a regra de 

fifty-fifty já existia nos princípios do 

século XX. Isto é, 50% para a mine-

radora e 50% para o país. Não sei se 

temos essa regra aqui.

Volto a insistir. Qual deve ser o per-

fil ideal do próximo Presidente da 

República?       

Deve ser uma figura que defende os 

interesses do povo e do país e não 

os interesses das transnacionais. Isso 

seja para com as mineradoras ou seja 

para quem for. Quando se vai discutir 

com alguém de fora temos que ver o 

que é que nós queremos. É isso que 

interessa. O que é que Moçambique 

quer e o que é bom para o nosso país.

Alas na Frelimo
Alguns históricos da Frelimo, como 

Jorge Rebelo, já denunciaram pu-

blicamente que há alas na Frelimo. 

Qual é o seu comentário? 

Quando um partido alega ter quatro 

milhões de membros, é muito prová-

vel que haja muitos interesses diver-

gentes. É uma coisa boa, é uma coisa 

má. Boa se há uma discussão saudá-

vel dentro da organização e depois da 

discussão as pessoas chegam a con-

senso e má se divide efectivamente a 

organização.

Creio que neste momento existe um 

certo défice de discussão. E é por isso 

que pessoas começam a serem ataca-

das nos jornais de qualquer maneira, 

ataques que muitas vezes não têm 

pé nem cabeça, até com tonalidade 

racista, tribalista, regionalista, coisas 

que são perigosas porque minam a 

essência da força de Moçambique e 

da Frelimo. Repare que Moçambi-

que é o único país em toda a África 

Austral em que as pessoas se juntam 

e misturam-se às mais diferentes 

cores da pele e confissões religiosas. 

Agora celebramos o natal e quantos 

não cristãs que se juntaram naquela 

família cristã para celebrar o natal? 

O mesmo se verifica quando é Ide ou 

Ramadan. Juntamo-nos todos. Pes-

soas de diferentes cores, origens, reli-

giões convivem, casam-se. Isso é que 

é a verdadeira força de Moçambique.

Quando a essência de Moçambique 

ou de moçambicanidade é atacada 

em alguns jornais, algo de muito ne-

gativo está aí. Estão a dar uma ma-

chadada na pátria.

Por falar em racismo, num passado 

recente, um alto dirigente do Esta-

do falou de moçambicanos genu-

ínos e não genuínos. Como é que 

Sérgio Vieira encarou essa declara-

ção numa situação em que a Frelimo 

sempre combateu esses males. 

O genuíno está escrito na Consti-

tuição? Quem anda a procura de 

genuíno ou não genuíno que leia a 

Constituição da República e que não 

dê machadadas na pátria. Será que 

alguém é capaz de mostrar quem é 

genuíno? Como? 

Posso ir mais longe, o grosso dos mo-

çambicanos é de origem bantu e os 

bantus foram invasores. Vieram da 

África ocidental.

E quando essa declaração vem do 

Presidente da República…   

Quando essa declaração venha de 

quem vier é asneira. Talvez tenha 

uma intenção oculta ou clara, mas é 

asneira. É uma machadada na mo-

çambicanidade. O quer dizer ser ge-

nuíno? Eu faço parte dos fundadores 

da Frelimo em 1962 e nunca mudei 

de cor, nunca mudei dos meus ante-

passados. Servi e agora não sirvo? Era 

genuíno e agora não sou.

Sérgio Vieira fez parte do grupo de 

veteranos que,  em 2002, defendeu a 

eleição de Armando Guebuza para 

a Presidência da República. Hoje é 

uma das pessoas mais atacadas por 

pessoas próximas do Presidente 

Guebuza. Como é que se sente?       

Não me sinto e não deixo de sentir. 

Uso o provérbio para palavras ocas, 

orelhas mocas. Essas pessoas que se 

dizem próximas do Presidente Gue-

buza, não sei porque não tenho da-

dos, de repente descobriram que sou 

goês, mas eu nunca fui goês. 

Não se sente traído?

Creio que neste momento existe um 
certo défice de discussão na Frelimo
Por Raul Senda/Fotos de Urgel Matula

Sérgio Vieira diz nem a Comissão Politica  nem sequer o Comité Central podem 
retirar o direito estatutário aos membros de propor candidatos à presidência da 

República
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Por quem… 

Tendo em conta que defendeu uma 

figura que hoje está no poder para 

depois se ver marginalizado.       

Quem é que marginalizou-me…  

…quando aparecem escritos a criti-

carem a figura do Sérgio Vieira.

Opiniões clandestinas e disfarçadas 

de pseudónimos, gatos escondidos 

com rabo fora… por favor… 

Olha, costuma-se dizer que quando 

quiser cuspir para cima vê para onde 

chega o teu cuspo. Isso nem sequer 

consegue chegar à sola de sapato. São 

pobres de alma, o que eles querem? 

Depois do Congresso de Pemba, 

parece que a Frelimo transfigurou-

-se na pessoa do chefe. A organiza-

ção confunde-se com a pessoa do 

Presidente. Há mais palmas ao Pre-

sidente. O que isso significa?

Eu creio que há muito oportunismo e 

há muita ambição. Isso criou uma cri-

se muito grave na Frelimo em 68, que 

levou em 1969 ao assassinato do pre-

sidente Eduardo Mondlane. Houve 

também outros assassinatos antes 

como de Mateus Sessão Mutemba, 

Paulo Samuel Kankomba e outros.

Quem declarou ilegal o partido co-

munista da União Soviética. Foi o 

próprio Bureau Político. O secretá-

rio Geral do partido, Mikhail Gor-

bachev, acabou com o partido. Não 

foram os americanos, ingleses e nem 

chineses. Foram eles. Como é que 

chegaram lá. Foi na base de oportu-

nismo e de terrorismo. 

Há que estar atento a estes perigos 

sempre, porque eles não deixam de 

existir. Tentativa de dividir o país 

sempre existiu e existe. Isto existiu 

com o 07 de Setembro, existiu antes 

de 07 de Setembro quando o Jorge 

Jardim vinha fazer as propostas de 

nós ficarmos nas nossas zonas e o 

colonialismo noutra até se encontrar 

uma solução.

Havia dos da Frelimo de dentro e os 

da Frelimo de fora, Nós dissemos vai 

passear. Fizeram na Correia, Alema-

nha e no Vietname. Agora querem 

repetir em Moçambique.  

Os sul-africanos tentaram dividir 

Moçambique, a Rodésia tentou nos 

dividir. Sempre tivemos e temos uma 

estrutura ou uma coluna vertebral 

que sempre elucidou que Moçambi-

que é Moçambique do Rovuma ao 

Maputo de modo que esses parasitas 

que andam a querer procurar quem 

é mais moçambicano que o outro há 

que estar atento e combater.

Se o jornalista é preto e diz uma coi-

sa, vão dizer que ele agiu assim por-

que é preto? O vosso colega Machado 

da Graça às vezes apanha porradas 

porque é branco. Quer dizer que mu-

dou de cor desde então. Desde a in-

dependência para cá mudou de cor? 

Eu não creio que Machado da Graça, 

de quem discordo muitas vezes, tives-

se mudado de cor.

Como é que avalia a Frelimo de hoje 

quando comparada com a de 1962. 

Não creio que seja a mesma Frelimo 

por muitas e variadas razões. Houve 

um crescimento quantitativo e qua-

litativo. Quantos éramos quando cri-

ámos a Frelimo em 1962 e onde es-

távamos. Quantos somos hoje e onde 

estamos.

É evidente que uma árvore grande 

tem sempre um e outro ramo podre 

que tem que ser cortado.   

Quer dizer que os princípios que 

eram defendidos pela Frelimo em 

1962 persistem até hoje.

O princípio de Unidade Nacional 

existe até hoje. Ninguém ousa atacar 

a Unidade Nacional. Bom, está esse 

grande parvinho de Dhlakama que 

está a tentar dividir o país. Que o 

diabo o carregue rapidamente, por-

que anda a matar gente de qualquer 

maneira, anda a destruir coisas, o que 

é isso. Diz que é pai de democracia. 

Que democracia é essa? Quando vejo 

no jornal que é preciso discutir a pa-

ridade, que paridade é essa?  Então, se 

hoje na Assembleia tenho três parti-

dos, excluiu um partido? Não há que 

goste ou não, não posso excluir. Não 

há paridade nenhuma na sociedade. 

Há uma maioria e há uma minoria. 

O que posso dizer é que a Comissão 

Nacional de Eleições (CNE) não 

pode ser escolhida dessa maneira. A 

minha tese é que a CNE deve ser um 

órgão profissional que funcione em 

permanência. Vi isso noutros países 

em que a CNE não tem nada a ver 

com os partidos.

Se fosse hoje, apostaria na figura 

de Armando Guebuza para a Presi-

dência da República?   

É uma pergunta que não tem pés 

nem cabeça. 2002 é 2002 e 2014 é 

2014. Porquê não pergunta se apos-

taria no Samora, até que já morreu 

coitado, mas porquê não me pergunta 

matar gente, civis e destruir bens da 

população. Mesmo que só matas-

se militares. São militares de onde? 

São invasores do país. Não faz sen-

tido. Agora está a surgir e creio que 

nas autárquicas é muito provável que 

tenha recolhido uma boa parte do 

eleitorado da Renamo. Está a surgir 

o MDM. Agora, o que me preocupa 

é que todos os antigos apoiantes da 

Renamo que sejam os ultra-colonia-

listas de Portugal, que sejam racistas, 

que sejam elementos da extrema di-

reita europeia e americana estão a 

apoiar esta organização. Estou a ver 

a Carmo Jardim, Nogueira Pinto e 

toda esta gente. Estão lá. Há ou não 

o intuito de fazer regressar a roda 

da história. Há ou não a vontade de 

vingar-se da independência moçam-

bicana. Há um grande perigo aí. Não 

é uma organização idónea.                                   

Para o senhor, o aparecimento do 

MDM não é para fortificar o espaço 

democrático nacional, mas sim para 

vingar-se da independência? 
O espaço democrático não é cria-
do pelos apoiantes do racismo e do 
colonialismo. Quando me disserem 

do. Já viste isso em alguma parte do 
mundo? porque não concorda com a 
composição da CNE, porque não é 
de paridade ou de igualdade, se não 
existe igualdade na Assembleia da 
República, nos votos que foram da-
dos a este ou aquele candidato. Isso 
é terrorismo.

Se o senhor fosse Comandante em 

Chefe das Forças de Defesa e Segu-

rança teria ordenado o assalto à base 

de Satunjira?

Eu teria dito... olhem…ocupem, cap-

turem e acabem com isso, e não um 

entra e sai. Isto é brincar aos Cow-

boys. 

Outra coisa que a Renamo reivin-

dica é a partidarização do Estado. 

Sérgio Vieira sente isso?     
Não tenho dados sobre isso. Vejo pes-
soas de muitos partidos políticos en-
tre os funcionários. Para admissão de 
um funcionário no estado não se exi-
ge cartão. Essa é uma maneira de dis-
farçar dos problemas, partidarização 
é quando te candidatas para deputa-
do, seja para Assembleia Municipal 
ou da Assembleia da República. Há 
sítios onde é obrigatório a partidari-
zação e outros não. Quando vais para 
o serviço militar obrigatório basta 
que tenhas saúde, não te perguntam 
se tens cartão de membro.

Como é que classifica a forma como 

o Governo está a gerir a actual crise 

político-militar.
Não há crise política nenhuma. O 
que existe é uma crise de luta contra 
o terrorismo. É preciso lutar contra 
o terrorismo e acabar com ele, e é 
preciso que os próprios membros da 
Renamo acabem com o terrorismo. 
Desligando-se das acções armadas, 
entregando as armas que as têm e 
ainda deixar de matar e de destruir. 
Mesmo as Forças Armadas de Mo-
çambique não podem ser alvos de 
ataques armados de forças políticas 
moçambicanas. Imaginas fazer isso 
nos Estados Unidos da América, em 
Portugal, na Espanha, na Inglaterra, 
na França. Isso existe,  por mais que 
discordes politicamente, não podes 
fazer isso porque é crime.
A Renamo está a tornar-se aquilo 
que era antes. Uma associação de 
malfeitores.

Pela primeira vez na história do país 

teremos um Presidente da Frelimo 

e outro da República. Ou seja, dois 

centros de poder 
Não é a primeira vez, será a segun-
da vez. Quando Guebuza foi eleito 
Presidente da República, o presiden-
te do partido era Chissano, até que 
este tomou a iniciativa de sair e o CC 
elegeu Guebuza como presidente da 
Frelimo.

Qual é a sua opinião sobre a forma 

como PR reage às críticas?
Mais ou menos, reage correctamente. 
O presidente da França decidiu me-
ter um jornal no tribunal porque foi 
muito atingido. De facto Guebuza foi 
muito atacado e praticamente esteve 
calado até agora.

E quando em algum momento apa-

rece a chamar os críticos de após-

tolos da desgraça, tagarelas entre 

outros nomes.
Sendo o Presidente da República será 
que ele não tem direito de opinião. 
Não sei a que ele se referia quando 
dizia isso, se as críticas que respondia 
eram justas ou injustas, mas é preciso 
ter cuidado. Ninguém é apóstolo da 
desgraça porque faz uma crítica que 
é justa, até pode ter pontos de vista 
errados, mas é crítica.
Agora denegrir não. Há dias alguém 
me perguntava, o que a independên-
cia trouxe de bom para Moçambique 
e recordo-me do que Samora dizia 
que não se pergunta a um escravo se 
quer liberdade.
Há algumas críticas que são injustas, 
especulações e às vezes calúnias. 
É bom lembrar que vamos completar 
40 anos de independência e quantos 

jornalistas estiveram na cadeia por 
emitir opiniões contrárias ao Esta-
do ou ao Governo, creio que zero. 
Quantos jornais fecharam desde a 
independência por criticar creio que 
nenhum. Onde está a comissão de 
censura de independência para cá.
Há quem diga que no partido Fre-
limo as decisões eram tomadas da 
base para o topo e agora é tudo ao 
contrário, é do topo para a base. 
Qual é a sua opinião em torno dis-
so?
É tua conclusão! 
Não. O padre Couto disse isso nas 
páginas do SAVANA
Respeito a opinião de Filipe Couto, 
que por sinal é meu amigo, mas isso 
não significa que apadrinho todas as 
opiniões dele. Lembro-me que num 
passado recente disse-lhe: ou Couto, 
andas a pedir Gundana que é mais 
velho em relação a mim com mais de 
70 anos para ser Presidente, por favor. 
Mas era opinião dele e a mim cabia 
respeitar. 
Tirando essa opinião de Couto não 
creio que seja muito correcto essa 
afirmação.
E mais, as opiniões não partem de 
cima para baixo ou de baixo para 
cima. Há uma acção mútua, há uma 
dinâmica, de repente há sentimen-
tos na base que o topo toma conta, 
há preocupações que a direcção e 
por razões óbvias tem uma informa-
ção mais global interna ou externa e 
transmite as bases. É normal. 
Há democracia na Frelimo?
Fundamentalmente há. A Frelimo 
tem muitos problemas, mas não é 
parte amolgada do desastre, há de-
mocracia sim na Frelimo
Qual é o balaço que faz dos manda-
tos de Guebuza?
De um modo geral foram correctos, 
possivelmente direi que o primeiro 
mandato pareceu-me mais eficiente 
que o segundo. No segundo houve 
muitas questões que vieram perturbar 
o desenvolvimento normal das coisas, 
e não posso apontar dedo a ele neces-
sariamente, haverá responsabilidades 
dele, para equipa, haverá responsabi-
lidades  que ultrapassam as fronteiras 
do país. 
É preciso compreender que quan-
do se quer apontar dedo a alguém é 
preciso ver quantos dedos voltam-se 
para apontar a nós mesmos. 
Mas de um modo geral o primeiro 
mandato foi o melhor.
Qual é a análise que faz da home-
nagem que fizeram no passado sá-
bado?
Foi uma iniciativa do Comité da Ci-
dade, decidiram fazer uma manifes-
tação de apoio ao presidente, correc-
to, porque não? são proibidos? Ape-
nas se autoriza quando estão a fazer 
uma manifestação de repúdio. 
Qual é sua opinião sobre a socieda-
de civil moçambicana….
O que é sociedade civil em Moçam-
bique. Eu sou pai e ia a reunião dos 
pais na escola. Era raro encontrar lá 
pais. Encontrava mais mães e por 
vezes empregadas a representá-los.  
Onde é que está a sociedade civil aí. 
Vivi num prédio que tinha associação 
de moradores. Cheguei a ver e fiquei 
escandalizado quando li que fulano, 
beltrano e sicrano não podem apa-
nhar o elevador porque não pagam as 
taxas. Como coisas dessas não come-
çam na tua casa como pai ou mãe de 
família onde é que está a sociedade 
civil. 

Há uma organização que conheço aí 

onde há uma pessoa que faz muito 

barulho, desde que foi criada essa or-

ganização alguém é presidente, dona 

e proprietária. Ser dono de uma em-

presa não significa ser da sociedade 

civil.  Nós ainda não temos sociedade 

civil, porque a sociedade civil começa 

em coisas elementares, nos vizinhos, 

nos pais. Ainda não temos nada, es-

tamos a começar. Vais dizer que um 

feto já é adulto? Se ainda está na bar-

riga da mãe. 

se apostaria no Joaquim Chissano. 

Estamos em 2014 e Guebuza já tem 

mais de 70 anos.

Eu não sou partidário de um diri-

gente com mais de 60 anos. Esse tem 

problemas nos rins, tem um bypass, 
não estou a dizer que Guebuza tem 

essas doenças, o que estou a dizer é 

que não sou favorável que se procure 

dirigentes de uma geração que já deu 

e deu muito. Agora há novas gerações 

que tem que entrar. Os que estão en-

tre 45 a 50 anos ou no princípio dos 

60 anos. São eles que têm que tomar 

conta do país em todos os ramos.

O perigo do MDM no poder
Como é que o senhor caracteriza a 

situação que se vive em Muxúnguè, 

Gorongosa, Homoíne e Funhalou-

ro?      

É o desespero. Quando bate uma co-

bra não estrebucha muito? É a cobra 

que está a morrer. Eu creio que do 

ponto de vista do partido, a Renamo 

esgotou-se. E mais…

Uma boa pergunta a Procuradoria, se 

há uma organização que preconiza a 

violência, recorre à violência, ela é ou 

não uma organização ilegal. Se uma 

organização usa a violência contra a 

população, contra os bens da popula-

ção, está ou não a praticar um crime 

de terrorismo. São perguntas a fazer. 

Eu acho muita piada, que temos aí 

não sei quantos deputados da Rena-

mo, de uma organização que anda a 

“Quem anda a procura de moçambicano genuíno ou não genuíno que leia a 
constituição da República e que não dê machadadas na pátria”, Sérgio Vieira 

que foi aprender democracia com os 
seguidores de Ian Smith na Rodésia 
e Pieter Botha na África do Sul de 
Apartheid, pergunto se é aí onde se 
aprende democracia? É isso é que é 
espaço democrático. Diz-me com 
quem andas vou te dizer quem és. 

Quer dizer que é um perigo o MDM 

chegar ao poder?
Há perigo que eles venham a repre-
sentar interesses de vingança, contra a 
independência nacional. Quem é que 
está a apoiá-los. Quem está fora de 
Moçambique a apoiá-los. Os jantares 
que fazem em Portugal para angariar 
fundos quem vai a esses jantares.

Renamo está a tornar-se 
numa associação de mal-
feitores
O Presidente Chissano disse que o 

líder da Renamo deve ser acarinha-

do para se sentir valorizado e vir a 

Maputo dialogar. O que acha sobre 
isso?
É direito à opinião de Joaquim chis-
sano. Eu penso que Afonso Dhlaka-
ma tem que assumir que se ele quer 
viver em Moçambique tem que se 
comportar como um cidadão mo-
çambicano. Se quer viver em Mo-
çambique como um dirigente políti-
co tem que assumir quais é que são 
as responsabilidades políticas de um 
dirigente. Não é refugiar-se no meio 
de uma montanha e dizer que agora 
estou a matar gente porque não con-
cordo com a composição da CNE.
Que o diabo o carregue. Isso não faz 
sentido em nenhuma parte do mun-
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A 
marcha de exaltação do 

“filho mais querido dos 

moçambicanos”, como 

alguns membros mais im-

portantes da Frelimo se referem ao 

presidente do partido e da Repúbli-

ca, Armando Guebuza, mostrou que 

“o líder visionário” – outro epíteto-, 

já teve melhores dias, em termos de 

popularidade.

Das cerca de 20 mil pessoas que o 

primeiro secretário do Comité da 

Frelimo da Cidade de Maputo, Her-

menegildo Infante, assegurara que 

participariam na marcha, apenas 

compareceram cerca de três mil. 

A “cara” de fiasco do gesto de cari-

nho que se pretendia para Armando 

Guebuza foi mais indisfarçável ain-

da, tendo em conta que a organiza-

ção pôs autocarros à disposição de 

residentes dos subúrbios de Maputo, 

para um banho de multidão que aca-

bou não acontecendo.

Como em Angola, quando o Mo-

vimento Popular de Libertação de 

Angola (MPLA) promoveu em 

Agosto de 2013 uma iniciativa idên-

tica para saudar José Eduardo dos 

Santos, chefe de Estado angolano, 

pelo seu 71º aniversário, a marcha 

de Maputo também visava felicitar 

o Presidente moçambicano pelo seu 

71º aniversário.

Contrariamente à poderosíssima 

máquina de propaganda e de coer-

ção angolana, a capacidade de mo-

bilização dos “camaradas” esteve 

aquém das expectativas alimentadas.

Mas não foi só o maravilhoso povo 

que se desinteressou da iniciati-

va. No local foi visível a ausência 

de figuras de proa do “partidão” e 

membros destacados do Governo. 

Entre os nomes sonantes presen-

tes na marcha, contam-se Alberto 

Chipande e Raimundo Pachinuapa, 

veteranos da Frelimo, Eduardo Mu-

lémbwè, deputado, David Simango, 

edil de Maputo, bem como Filipe 

Paúnde, secretário geral da Frelimo 

e dirigente da cerimónia. 

A nível governamental, fizeram-se 

ao local José Pacheco, Ministro da 

Agricultura, Filipe Nyussi, Ministro 

da Defesa, Armando Inroga, Minis-

tro da Indústria e Comércio, Carva-

lho Muária, Ministro do Turismo e 

Carmelita Namashulua, Ministra da 

Administração Estatal. 

Considerada por alguns participan-

tes como a mais rápida que se assis-

tiu em Maputo, a marcha foi feita 

num percurso de três quilómetros. 

Teve dois pontos de partida, um na 

estátua do primeiro presidente da 

Frelimo, Eduardo Mondlane, e ou-

tro na Praça dos Trabalhadores, na 

baixa da cidade, tendo como local de 

chegada a Praça da Independência.

Neste ponto, diversas organizações 

nacionais proferiram mensagens de 

exaltação à forma como o Presidente 

da República tem governado o país 

rumo ao desenvolvimento. As con-

gregações religiosas também não 

ficaram fora do evento, pedindo a 

Deus para abençoar Armando Gue-

buza, “para que continue a governar 

bem os moçambicanos”. 

A instabilidade política e militar que 

prevalece no país não foi esquecida. 

Os religiosos exortaram o líder da 

Renamo, Afonso Dhlakama, para 

que se envolva na busca da paz.

Um l o in ustiçado
Falando na ocasião, o primeiro se-

cretário da Frelimo do Comité da 

Cidade de Maputo Frelimo consi-

derou as críticas que têm sido dirigi-

das a Armando Guebuza como uma 

injustiça, apontando a marcha como 

forma de apoio e encorajamento 

ao “filho mais querido do povo” na 

condução do país até ao fim do seu 

mandato.

“ Manifestamos o nosso repúdio à 

tentativa de se empurrar o povo mo-

Marc a de e altação a Armando ue u a

Por Argunaldo ampossa
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venha proferir impropérios. A Crí-

tica faz parte da democracia, mas a 

democracia não se compadece com 
insultos, ataques pessoais e até des-
qualificação da figura do camarada 
presidente”, rematou.
Segundo Paúnde, Guebuza e a espo-
sa privam-se de convívios familiares 
e viajam tanto a nível dos distritos 
do país e internacionalmente em 
busca de melhores soluções e opor-
tunidades de vida para os moçam-
bicanos.
“Mesmo estes jovens que estão aqui 
a vender guarda-chuvas ou sombri-

nhas para sustentarem as suas famí-

lias, é graças às políticas adoptadas 

pelo presidente para que os mo-

çambicanos criem auto-emprego”, 

observou. 

çambicano contra o seu presidente”, 

disse Infante.

Por seu turno, o secretário-geral da 

Frelimo, Filipe Paúnde, que fez um 

breve retracto biográfico de Arman-

do Guebuza, usou da palavra para 

elogiar a obra do chefe de Estado, 

evocando a atribuição dos vulgo 

“sete milhões” como prova do empe-

nho  do Presidente da República na 

melhoria das condições de vida da 

população moçambicana.

De acordo com Paúnde, não faz 

sentido que algumas pessoas tentem 

banalizar o trabalho feito pelo pre-

sidente em prol dos moçambicanos.

“Não é justo que alguém que nem se 

quer fez a milésima parte do que o 

presidente já fez por Moçambique 

SOCIEDADE

A República de Moçambique foi avaliada no âmbito do Mecanis-
mo de Revisão Periódica Universal (MRPU) em 2011. O MRPU, 
instituído pelo Conselho dos Direitos Humanos (CDH) da Orga-
nização das Nações Unidas em 2008 ocorre em ciclos de 4 anos, 
constitui, essencialmente, um mecanismo de avaliação entre Es-
tados em matéria de direitos humanos.

Passam dois anos desde a avaliação do Estado e da adopção do 
Plano de Acção da Revisão Periódica Universal (PARPU), instru-
mento adoptado pelo Governo como método para a implemen-
tação das recomendações saídas do processo. O PARPU permite 
não somente vislumbrar as acções, mas também o alinhamento 
institucional com os Planos, Estratégias e Políticas do Governo, 
e por inerência com as instituições chaves para a sua implemen-
tação.  

Nestes termos, o Ministério da Justiça na qualidade de instituição 
que coordena as matérias sobre os Direitos Humanos no Gover-
no, contratou um consultor para proceder à Elaboração de um 
Relatório Intermédio sobre o Grau de Implementação do PARPU. 

Assim, com vista à apresentação pública e validação da proposta 
do referido relatório, temos a honra de convidar os potenciais 
interessados a participar num seminário a ter  lugar no dia 30 da 
Janeiro de 2014, a partir das 08.30, no Hotel Moçambicano.

-
vés do número 21304583, Sra. Telma Sumbane, ou através dos 
emails aly.bachir@gmail.com ou telmasumbane@gmail.com 

Maputo, 21 de Janeiro de 2014

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

CONVITE

Seminário de apresentação Pública e Validação 
da proposta do

Relatório Intermédio do Plano de Acção do 
Mecanismo de Revisão Periódica Universal

Cinco membros da Polícia 

da República de Moçam-

bique (PRM), incluindo 

dois oficiais, estão detidos 

desde a passada quinta-feira, no 

centro de detenção preventiva jun-

to à 2ª esquadra da PRM em Xai-

-Xai, capital da província de Gaza, 

em conexão com um assalto à mão 

armada à residência de um suposto 

caçador furtivo e apreensão de uma 

ponta de corno de rinoceronte, pos-

teriormente vendida pelos polícias.

Segundo apurou o SAVANA, os 

polícias assaltaram a residência, 

após receberem uma denúncia anó-

nima sobre a posse de pontas de ri-

nocerontes na casa.

No local, os agentes da PRM, que 

alegadamente não tinham nenhum 

mandado judicial, apanharam ape-

Corno de Rinoceronte leva cinco polícias à cadeia
Em Gaza

nas um corno de rinoceronte.

Segundo a fonte, a venda do corno 

terá sido dirigida por Cândido Pe-

dro Mazive, Chefe das Operações 

da PRM no Comando Provincial 

de Gaza.

Do produto da venda, cujo total é 

desconhecido,  Mazive tirou 300 

mil meticais para distribuir pelos 

restantes colegas como forma de 

pagamento pela participação.

O Comandante Distrital de Mas-

singir terá recebido 55 mil meticais, 

o Chefe da Brigada da PIC em 

Massingir 33 mil meticais e outros 

33 mil meticais foram dados ao 

único agente da PIC em Massingir. 

Um agente da Polícia de Trânsito e 

motorista da viatura usada na acção 

recebeu 25 mil meticais.

O episódio segue-se a um outro 

“assalto” protagonizado na semana 

passada por um grupo de agentes 

da polícia a uma residência de um 

suposto caçador furtivo, no bairro 

6, na vila de Massingir, província 

de Gaza, com objectivo de detê-lo 

e recuperar pontas de rinocerontes.

Contactado pelo Savana, o porta-

-voz da PRM em Gaza, Jaime 

Langa, afirmou desconhecer a 

ocorrência, enquanto o comandan-

te provincial da polícia em Gaza, 

João Manguele, declinou tecer 

qualquer comentário.

Mas, em declarações a um canal 

televisivo, Francisco Munguambe, 

director da Ordem naquela pro-

víncia, confirmou o envolvimento 

de cinco quadros seniores da PRM 

naquela operação, não tendo des-

cartado a possibilidade de mais 

agentes estarem envolvidos na ac-

ção.

(A.N.)

Um dos momentos mais embaraçosos da iniciativa foi a alo-

cução feita por um participante em nome da Igreja Católi-

ca. A “usurpação” do nome da Igreja do Vaticano gerou um 

mal estar mesmo entre os simpatizantes da Frelimo que 

professam o credo católico. 
Comentando o episódio, Dom João Carlos, Bispo Auxiliar da Dio-

cese de Maputo e porta-voz da Conferência Episcopal de Moçambi-

que (CEM), disse ter sido uma surpresa que alguém tenha falado em 

nome da organização, uma vez que não havia ali uma representação 

institucional, mas sim pessoal. 

“Recebemos um convite para participarmos da marcha, mas julgamos 

que o momento é inoportuno para participarmos e não enviamos nin-

guém. Por isso queremos saber como é que aquele pastor foi parar ali 

em nosso nome, foi a mando de quem e quais a reais motivações?”, 

questionou o Clérigo, visivelmente agastado.        

A Deus o que é de Deus
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Por forma a assegurar e 

consolidar a estabilidade 

macroeconómica e do sec-

tor financeiro no país, o 

Governador do Banco de Moçam-

bique, Ernesto Gove, prevê para o 

presente ano, um crescimento real 

do Produto Interno Bruto (PIB) 

em 8%, uma inflação anual de 5,6% 

e um nível de reservas internacio-

nais que cubram pelo menos quatro  

meses de importações de bens e 

serviços não factoriais.

Gove fez estes pronunciamentos 

nesta quarta-feira, no arranque do 

38º Conselho Consultivo do Ban-

co de Moçambique que decorre na 

cidade da Matola, cujo término está 

previsto para esta sexta-feira.

Durante a cerimónia de abertura da 

reunião do órgão alargado de con-

sulta do Conselho de Administra-

ção, o governador do BM, Ernesto 

Gove, destacou o bom desempenho 

dos indicadores macro-

económicos alcançados 

ano passado, depois de 

um início tremido devi-

do às calamidades natu-

rais que assolaram o país 

no princípio do ano.

A estabilização do ín-

dice de preço de con-

sumidor (um indicador 

oficial da inflação) nas 

cidades de Maputo, Bei-

ra e Nampula que fez 

com que a inflação anu-

al se situasse em 2,96% 

e a inflação média em 

4,21%, e a estabilidade 

do metical no mercado 

cambial doméstico, fo-

ram alguns indicadores 

positivos registados.

Assim, no terceiro tri-

mestre do ano passado, 

a economia nacional registou uma 

taxa anual de crescimento econó-

mico de 8,1%, facto que, de acordo 

com Gove, leva a crer que é possível 

alcançar a meta de 7.0% estabeleci-

da para o presente ano.

Segundo o governador do BM, o 

crédito à economia que em 2012 

expandira em 20%, em termos anu-

ais, em 2013 teve um crescimento 

na ordem de 31,0% até Novembro, 

tendo a massa monetária aumenta-

do em 16,3%, enquanto a base mo-

netária teve um agravamento para 

16,9%.

O dirigente avançou que no sector 

externo, o país atingiu uma cifra 

histórica em termos de posição de 

reservas internacionais líquidas ao 

encerrar o ano com um montan-

te provisório de USD 3 biliões, o 

que representa uma constituição 

na ordem de USD 403,98 milhões 

em relação a 2012. Este marco, 

acrescenta Gove, foi obtido graças 

à entrada massiva de investimento 

directo estrangeiro, conjugado com 

a entrada de fundos de ajudas ex-

terna para o apoio ao orçamento do 

Estado e balança de pagamentos. 

Deste modo, visando assegurar e 

consolidar a manutenção da estabi-

lidade macroeconómica e do sector 

financeiro, o banco central prevê 

para 2014 um crescimento real do 

PIB em 8,0%, uma inflação anual 

de 5,6% e um nível de reservas in-

ternacionais que cubram pelo me-

nos quatro meses de importação de 

bens e serviços não factoriais.

Determinantes de 
poupança
Os primeiros dois dias do Conse-

lho Consultivo do BM serão re-

servados à discussão de temas de 

carácter interno da instituição, mas 

o último dia, sexta-feira, será aber-

to a debate público, onde deverá ser 

profundamente debatido o tema 

“Determinantes da Poupança em 

Moçambique”.

Ernesto Gove considera oportuno 

debater este assunto com o públi-

co na medida em que nos últimos 

anos, a economia nacional tem 

vindo a experimentar transforma-

ções profundas na sua estrutura 

produtiva, propiciando o aumento 

da procura de recurso financeiros 

por parte de investidores nacionais 

e estrangeiros que visam responder 

às oportunidades de investimento 

que a economia oferece.

Para Gove, a mobilização de pou-

pança doméstica constitui um ve-

ículo importante para acumulação 

de recursos necessários para viabi-

lizar a agenda nacional de desen-

volvimento e dotar o sector pri-

vado nacional de capacidade para 

responder eficazmente à enorme 

procura de investimento nacional 

em várias áreas de actividades, para 

além de conferir ao país maior ca-

pacidade de fazer face aos impactos 

da ocorrência de choques externos 

sobre a economia. 

Reunido desde esta quarta-feira na Matola

BM traça estratégias para consolidar a 
estabilidade macroeconómica
Por Argunaldo Nhampossa

Ernesto Gove
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O 
Estado de Nova York 

tornou-se, no início des-

te mês, o 21º nos Esta-

dos Unidos a permitir 

o consumo de suruma para fins 

medicinais. Também em Janeiro, 

a França aprovou o Sativex, me-

dicamento à base de seu princípio 

activo para tratar sintomas da es-

clerose múltipla.

Antes, o Estado do Colorado, nos 

EUA, libertou sem restrições o 

consumo da droga. Sem falar no 

Uruguai que, no fim de 2013, per-

mitiu que qualquer cidadão maior 

de 18 anos cultive a suruma para 

consumo pessoal.

Loucura? Não é o que vozes his-

tóricas a favor da liberalização da 

erva pensam. E uma das que mais 

fizeram coro não só para o uso 

médico da cannabis mas para o 

fim de qualquer lei proibitiva foi 

o psiquiatra Lester Grinspoon, 86 

anos, autor de um dos primeiros 

artigos a desmistificar os males da 

suruma, “Marihuana”, publicado 

em Dezembro de 1969, na revista 

“Scientific American”. No texto, 

ele condena a proibição da droga.

Grinspoon também é autor de 

duas obras fundamentais para 

qualquer um que se interessa pelo 

tema, “Marihuana Reconsidered”, 

cuja primeira edição é de 1971, e 

“Marihuana: The Forbidden Me-

dicine”, publicado originalmente 

em 1993.

Professor-assistente emérito do 

departamento de psiquiatria da 

Escola Médica de Harvard e 

membro do conselho administra-

tivo da Organização para Reforma 

das Leis sobre a Cannabis Sativa 

nos Estados Unidos, o médico está 

longe de abandonar seu empenho 

para a aprovação da erva.

Ele ainda grita para que descober-

tas feitas nos anos 60 sejam conhe-

cidas -como o facto de, segundo 

ele, a Cannabis ser o remédio me-

nos tóxico já registado na literatura 

médica com potencial terapêutico 

para uma infinidade de doenças.

Segundo ele, quando cientistas 

começarem a testar diferentes 

formulações dos subprodutos da 

suruma, novas aplicações devem 

surgir. “Ela será a maravilha do 

nosso tempo, como foi a penicilina 

no passado”, diz.

Em Moçambique, um debate so-

bre o consumo da suruma anima-

do pelo jornalista Carlos Cardoso 

e o então deputado Abdul Carimo 

chegou até ao Parlamento na dé-

cada de 90, mas a sua descrimi-

nalização não chegou a acontecer. 

Actualmente, sobretudo na zona 

centro de Moçambique, a polícia 

queima as machambas de suruma 

que descobre e prende os campo-

neses acusados do seu cultivo.

Enquanto os camponeses de Moçambique são perseguidos

Cientista considera suruma tão importante 
como a penicilina
Por Monique Oliveira*

Nos 21 Estados ame-

ricanos onde o uso 

medicinal da suruma é 

permitido, os pacien-

tes de facto têm acesso à droga?

Lester Grinspoon - Depen-

de. Na Califórnia, onde a erva 

é aprovada para esse fim des-

de 1996, ela pode ser prescrita 

até para dor nas costas. Mas a 

maioria dos Estados é muito 

restritiva. Em Nova Jersey, essa 

deliberação ainda não saiu do 

papel.

Porque é que isso acontece?

Pelo pequeno número de en-

fermidades para as quais ela 

é indicada e pela ausência de 

prescrição.

A minha posição é que o uso 

medicinal da suruma só será 

colocado em prática com a 

aprovação irrestrita. Ou seja, se 

qualquer um acima de 21 anos 

puder usar.

Nenhum Estado colocaria entre 

as suas indicações, por exemplo, 

o tratamento da tensão pré-

-menstrual -como bem fazia a 

rainha Vitória, na Inglaterra, 

no século 19- ou de soluços. Eu 

descobri sozinho que a suruma 

alivia náuseas.

Historicamente, a suruma já 

foi usada para disenteria, alí-

vio da dor de cabeça, da febre, 

como antidepressivo, anticon-

vulsivo e para crises de asma 

e enxaqueca. Essas aplicações 

demonstraram-se eficazes?

Muitas delas. A suruma é o tra-

tamento por excelência da dor 

de cabeça.

Até para asma? Um dos male-

fícios já registrados da suruma 

é justamente sobre o aparelho 

respiratório.

A asma tem uma dualidade 

porque, se [a suruma for] fuma-

da, irrita a traqueia e isso obvia-

mente não é interessante para 

um asmático.

Mas, uma vez no organismo, ela 

não tem efeito deletério sobre o 

pulmão -pelo contrário, actua 

como um relaxante muscular. A 

traqueia tem esses músculos pe-

quenos que, quando relaxados, 

ficam mais abertos e facilitam a 

respiração.

O senhor confirma estudos 

que relacionaram a suruma 

com a esquizofrenia?

A esquizofrenia tem um forte 

componente genético e conta 

com prevalência de apenas 1% 

da população mundial. É im-

possível que seja causada pela 

“Uso suruma há 40 anos”
- médico psiquiatra Lester Grinspoon, professor da Universidade de Harvard, EUA

suruma.

A droga pode ser usada por pes-

soas com histórico de doença psi-

quiátrica?

A erva tem acção antidepressiva 

e pode ser uma aliada na depres-

são moderada, além de eficaz no 

transtorno bipolar na fase de ma-

nia. Outra aplicação seria na versão 

adulta do deficit de atenção.

Mas não posso afirmar que to-

dos responderiam à erva. Tivemos 

muitos obstáculos para a realização 

de estudos clínicos. O caminho é 

longo para romper com esse atraso.

A suruma causa danos à memória?

Conheço pessoas que usam a erva 

há muitos anos. Eu mesmo uso-a 

há 40 anos. Posso dizer que se cau-

sasse problemas de memória nesta 

altura eu já saberia.

De qualquer forma, a literatura mé-

dica e a experiência mostram que 

essa perda de memória é temporá-

ria, no auge do “êxtase”.

Eu classificaria isso como uma dis-

tracção. Esse é o mito mais famoso 

sobre o seu uso. Então, a resposta 

para a sua pergunta é não.

Como começou a usar? E porque 

motivo?

Eu era um conservador. Em 1967, 

era comum o uso da droga em 

festas e eu era o primeiro a dizer: 

“Não, isso faz mal à saúde”. Come-

cei a questionar as minhas afirma-

ções sobre a droga. Percebi que eu, 

um médico, assim como todas as 

outras pessoas, estava acreditando 

cegamente no que era dito sem o 

necessário fundamento.

Primeiro eu fui à biblioteca de 

Harvard e comecei a tentar encon-

trar qual era a base científica para 

a proibição da suruma. Fiquei es-

tupefacto, tive epi-

fanias ao ler todos 

os estudos: “Meu 

Deus, sofri uma 

lavagem cerebral, 

assim como todas 

as outras pessoas 

neste país”.

Em 1973, comecei 

a fumar, para não 

ser criticado, já que 

era um defensor. 

Não parei desde 

então.

O senhor tem con-

trolo sobre a dose 

que usa? Chegou 

a estabelecer algu-

ma frequência?

Uso à noite, quan-

do é hora de re-

laxar. Mas para 
algumas pessoas 

e alguns casos eu 

aconselho dar um trago e não dar 

outro em seguida -esperar dois mi-

nutos e sentir o efeito. Para aliviar 

a dor de cabeça, por exemplo, eu 

preciso repetir esse procedimento 

cinco vezes.

No livro “Marihuana: The Forbi-

dden Medicine”, há uma secção 

que estabelece uma relação entre 

o uso da suruma e o envelheci-

mento. A erva ajuda-o a lidar me-

lhor com o avanço da idade?

Eu tenho gastroparesia [demora 

para passagem do alimento pelo 

estômago] por complicações da 

diabetes, e isso me dá episódios ter-

ríveis de náusea. Então, eu carrego 

um pouco de erva no meu bolso 

porque, se num restaurante eu te-

nho uma crise, eu uso [mastigo] e 

consigo relaxar e continuar a comer.

O efeito antidepressivo da suruma 

também ajuda, além da sua acção 

analgésica e anti-inflamatória.

Há diferentes moléculas na Can-

nabis com diferentes funções? 

Seria possível isolá-las para que 

umas fossem mais ou menos po-

tentes que outras e, com isso, so-

fisticar a sua composição química 

para diminuir efeitos psicoactivos 

ou fabricar diferentes medica-

mentos?

As moléculas da cannabis são cha-

madas de canabinoides. O tetrahi-

drocanabinol (THC), o mais es-

tudado, é basicamente responsável 

pelo “êxtase”. Agora, nos últimos 

anos, estamos a estudar o canabi-

diol (CBD), que não dá a sensação 

de êxtase, na verdade, actua contra 

ela, além de ter um poderoso efeito 

terapêutico.

Já temos medicamentos à base de 

CBD?

Há uma erva, chamada 

Charlotte’s Web, com grandes 

quantidades de CBD. Ela é 

muito útil para o tratamento 

da síndrome de Dravet, uma 

forma de epilepsia comum na 

infância causadora de cente-

nas de convulsões por dia. O 

cérebro dessas crianças nem 

se desenvolve. Quando admi-

nistrado o CBD, o número de 

convulsões passa de 300 diárias 

para cerca de três. Isso é in-

crível e ainda não há nenhum 

efeito psicoactivo, pelas baixas 

dosagens de THC.

Na semana passada, foi apro-

vado na França o Sativex, 

indicado para o alívio de sin-

tomas da esclerose múltipla. 

Também o dronabinol é um 

medicamento clássico para o 

alívio dos efeitos colaterais da 

quimioterapia. Acredita que 

esses medicamentos são mais 

eficazes que a erva?

O Sativex não é um bom me-

dicamento. A sua composição 

química é de metade THC e 

metade CBD. Então não tem 

muita sofisticação do ponto 

de vista da proporção entre 

as moléculas. Mas o principal 

problema é o facto de ser ad-

ministrado em pequenas go-

tículas - o que demora a fazer 

efeito. E se você está com sin-

tomas e espasmos agudos, cer-

tamente não quer que demore 

tanto para passar.

O dronabinol é puro THC. 

Não possui os demais cana-

binoides presentes na suruma 

e igualmente terapêuticos. A 

erva, assim, ainda é o melhor o 

remédio.

A suruma tem potencial para 

oferecer benefícios para mais 

doenças?

Quando a ciência começar a 

manipular frações moleculares 

e mexer com o CBD, certa-

mente teremos mais surpresas 

quanto aos benefícios da can-
nabis. Ela será a maravilha do 

nosso tempo, como foi a peni-

cilina no passado.

Não tem nenhuma restrição 

quanto ao uso da erva?

Em jovens com o cérebro em 

formação. Não há estudos que 

analisem os efeitos da droga 

em menores de 22 anos. Para 

além disso, o uso é livre para 

quem gosta.

*in Folha de S. Paula adaptado 
para o SAVANA

O psiquiatra Lester Grinspoon, 86 anos, é autor de um dos 
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O 
governo sul-africano 

decidiu retirar um 

pequeno coelho escul-

pido dentro da orelha 

da estátua gigante de Nelson 

Mandela inaugurada em Dezem-

bro, em Pretória, indicou nesta 

quarta-feira um porta-voz gov-

ernamental.

Os dois escultores, André Prin-

sloo e Ruhan Janse van Vu-

uren, explicaram a um jornal 

local que haviam colocado um 

coelho na orelha direita da es-

tátua de bronze como forma de 

assinatura, já que o ministério 

proibiu que escrevessem os seus 

nomes.

“Queremos restaurar a integri-

dade da escultura o mais rápido 

possível”, disse à agência franc-

esa AFP o porta-voz do minis-

tério da Cultura, Mogomotsi 

Mogodiri.

“Não posso dizer quanto tem-

po levará para tirar o coelho. 

Estamos a discutir isso com as 

autoridades do ministério e da 

empresa encarregada de fabri-

car a estátua”, declarou o porta-

voz.

A obra, de nove metros de 

altura, que representa um Nel-

son Mandela sorridente com os 

braços abertos, foi inaugurada 

no dia 16 de Dezembro nos jar-

dins do Union Buildings, a sede 

da presidência sul-africana em 

Pretória, um dia após o enterro 

do herói da luta contra o regime 

segregacionista do ‘apartheid’.

Mandela, o primeiro presidente 

negro da África do Sul, que 

passou 27 anos nas prisões do 

regime racista, morreu no dia 

05 de Dezembro de 2013, aos 

95 anos.

Governo quer retirar 
coelho esculpido em 
estátua de Mandela

África do Sul

O 
nível de importância con-

ferido por serviços de intel-

ligence ao acompanhamen-

to da crise político-militar 

em Moçambique elevou-se nas últi-

mas duas semanas em razão de novas 

análises/avaliações admitindo cenári-

os de agravamento constante da situ-

ação. Entre os cenários desenhados 

avulta a ocorrência de convulsões no 

seio do próprio regime, por reflexo de 

uma exacerbação de factores como 

os seguintes: a) ambiente de tensões 

internas, alargadas à direcção da Fre-

limo – no essencial decorrentes de 

continuadas desinteligências entre 

a ala leal ao Presidente Armando 

Emílio Guebuza (AEG), e outras, 

influentes, que o contestam, em espe-

cial devido à sua conduta face à crise 

e no que concerne ao processo da sua 

sucessão; b) fragilidades operacionais 

e anímicas das FADM na sua acção 

face à Renamo. 

A maior atenção actualmente presta-

da ao acompanhamento da situação 

é considerada proporcional aos mais 

vastos interesses implantados por 

grandes empresas internacionais em 

Moçambique, nomeadamente nos 

sectores da produção de energia e ex-

ploração de recursos naturais. Na ati-

tude destas empresas têm vindo a ser 

assinaladas manifestações reveladoras 

de mal estar e apreensão. O negócio 

de aluguer de viaturas da Avis, Tete, 

tem vindo a declinar por quebra de 

encomendas; os clientes habituais são 

grandes empresas. 

A Rio Tinto aconselhou os seus 

trabalhadores a evitarem férias em 

Moçambique acompanhados de 

suas famílias. Outras informações 

indicativas dos efeitos danosos da 

crise nas actividades de grandes em-

presas encontram-se em “verificação”. 

Considera-se que o impasse em que 

a crise se encontra está a dar azo a 

um alastramento de descontenta-

mentos internos considerados “per-

igosos” por congregarem militares e 

dirigentes políticos contestatários. 

Uma manifestação popular de apoio 

a AEG, promovida por quadros que 

o apoiam no partido, 18.Jan, Maputo, 

teve uma modesta adesão. O baixo 

moral correntemente referenciado 

nas FADM é considerado reflexo de 

uma diminuta motivação dos solda-

dos. O índice de baixas e deserções é 

anormalmente elevado. 

A África do Sul, agindo aparente-

mente ciente de que o regime de 

Moçambique se encontra “em di-

ficuldades” terá consultado as autori-

dades moçambicanas tendo em vista 

a instalação no país de um contin-

gente da ACIRC (African Capacity 

for Immediate Response to Crisis), 

criada por sua iniciativa com a adesão 

de outros países africanos como 

Uganda, Tanzânia, Etiópia, Argélia, 

Angola, Chade, Gana, Níger e Sudão. 

As autoridades sul-africanas vêem 

num conflito interno em Moçam-

bique indesejáveis riscos de contágio 

regional. 

(A.M)

Moçambique

Crise interna redobra atenções internacionais
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Dois oficiais do exército, 

com a patente de ma-

jor, morreram em dois 

ataques separados de via-

turas, sábado e domingo passados, 

na região de Muxúnguè, na provín-

cia de Sofala, a zona mais mortífera 

de Moçambique, desde o início em 

Abril passado de confrontos de 

homens armados, supostamente 

da Renamo e as forças governa-

mentais. Na semana passada, em 

três ataques morreram seis pessoas, 

incluindo os dois majores, e 16 out-

ras foram feridas, uma situação que 

mostra a subida de escalada da ac-

tual tensão político-militar.

 

O SAVANA apurou de fontes pró-

ximas da presidência da República 

que o chefe de Estado, Armando 

Guebuza, está preocupado com o 

evoluir da instabilidade política em 

Moçambique e da falta de avanços 

no diálogo com a Renamo. Por ou-

tro lado, Afonso Dhlakama exige o 

seu regresso à Satunjira, onde acre-

dita que pode melhor controlar a 

situação e lançar bases que podem 

concorrer para o fim da actual ten-

são político-militar que se vive no 

país.  

Dados na posse do SAVANA in-

dicam que a 18 de Janeiro, sábado, 

a viatura de avanço do exército foi 

metralhada quando seguia no sen-

tido Muxúnguè-Save, tendo mor-

rido um e outros cinco militares 

feridos, quatro com gravidade, e 

transferidos para o Hospital Cen-

tral da Beira (HCB). 

A investida “surpreendeu a tiros a 

escolta” que guiava a coluna de via-

turas, a cerca de 18 quilómetros de 

Muxúnguè, tendo incidido contra 

a “viatura de avanço do exército”, 

onde foram registadas todas as bai-

xas.

“Hoje (sábado) outro ataque fez 

um morto e cinco feridos todos 

militares. Um padre que estava a 

viajar na referida coluna confirmou 

o ataque que ocorreu a menos de 20 

quilómetros de Muxúnguè”, disse 

José Luís, pároco de Muxúnguè.

Uma fonte médica do Hospital 

Rural de Muxúnguè confirmou a 

entrada das vítimas de ataques na-

quela unidade sanitária, o que mais 

se ressente dos ataques de homens 

armados, por registar maior entrada 

das vítimas de confrontos na região.

Já a 19 de Janeiro, domingo, um 

outro ataque fez dois mortos e seis 

feridos, quando a coluna de viaturas 

foi “cortada a rajadas de tiros” a seis 

quilómetros de Muxúnguè, muito 

pouco para chegar ao destino, onde 

se concentra a maior força gover-

namental. 

Das vítimas mortais consta um ma-

jor das Forças Armadas de Defesa 

de Moçambique (FADM), que se-

guia a civil para a cidade da Beira, 

quando foi atingido por “rajadas de 

Em três sangrentas investidas

Dois majores morrem em ataque a viaturas 
em Muxúnguè
Por: André Catueira, em Manica

Um filho do comandante 

provincial da Polícia em 

Manica suicidou-se na 

noite de sábado, após 

uma acesa discussão com o pai, 

alegadamente relacionada com o 

“desaparecimento” de whísquy da 

garrafeira da casa.

Segundo apurou o SAVANA, 

Hipólito Francisco de Almeida, 

com idade entre 22 e 24 anos, 

matou-se no seu quarto com dois 

tiros, um na cabeça e outro na 

barriga, recorrendo a uma pistola 

do pai. 

De acordo com fontes ouvidas 

pelo nosso semanário, a discussão 

iniciou quando o comandante da 

Polícia na província de Manica 

não encontrou a bebida na adega 

da residência, após voltar de um 

jantar de confraternização da 

corporação.

Hipólito Francisco de Almeida 

terá admitido ter consumido o 

whísquy com um amigo, mas não 

gostou do modo como o pai o 

repreendeu, o que o levou a colocar 

um ponto final à sua própria vida.

Zangado com o “raspanete” que o pai 

lhe aplicou, Hipólito Francisco de 

Almeida subiu ao quarto do progeni-

tor para ir buscar a arma de defesa 

pessoal do mesmo, com a qual com-

eteu o suicídio.

Os presentes na residência do quadro 

da polícia ainda levaram a vítima para 

o Hospital Provincial de Chimoio, 

mas não chegaram a tempo de salvar 

o jovem.

As nossas fontes relatam ainda que o 

filho do comandante já se tinha en-

volvido em problemas com a polícia 

em Manica.

Polícia nega 
O Comando da Polícia de Manica 

confirmou o suicídio do filho do 

comandante da PRM de Manica, 

Francisco Almeida, com a patente de 

Adjunto Comissário da Polícia, mas 

negou que tenha sido após uma briga 

entre ambos.

“Não houve discussão entre o pai 

e o filho e nem este tentou assassi-

nar a tiro o próprio pai. Houve 

sim um suicídio, do qual o pai 

está muito constrangido e sen-

tido”, disse o chefe do departa-

mento das Relações Públicas no 

comando da Polícia de Manica, 

Bartolomeu Amone.

Amone negou comentar se a 

morte terá resultado de uma dis-

cussão sobre bebida.

Bartolomeu Amone, chefe do 

departamento das Relações 

Públicas no comando da Polícia 

de Manica, disse que Hipólito 

Francisco de Almeida terá se 

suicidado, sem no entanto dar 

detalhes das circunstâncias.

A fonte desmentiu igualmente 

informações que referem que o 

comandante estava embriagado.

“Como se quer fazer entender, 

é que o comandante estava 

embriagado e se exaltou com o 

filho, o que não é verdade”, pre-

cisou Bartolomeu Amone, asse-

gurando ainda não se ter perce-

bido o que levou a rapaz a tomar 

tal  atitude.

Em Manica

Filho do comandante da Polícia 
suicida-se com pistola do pai

balas” em várias regiões do corpo. O 

major seguia no autocarro da Etra-

go, alvo preferencial dos ataques de 

homens da Renamo por alegada-

mente transportar militares. O seu 

funeral realizou-se a 21 de Janei-

ro corrente na cidade de Maputo, 

onde foi transladado o seu corpo.

“Passámos momentos conturbados. 

Na verdade, a guerra naquele troço 

não se coaduna com os discursos 

dos políticos neste país, porque a 

população está a passar por um 

verdadeiro horror. Houve mortos 

e feridos socorridos por outros po-

pulares”, disse Orlando Pedro, um 

viajante.

“O ataque (de domingo) ocorreu 

cerca das 12:35 horas e há várias 

viaturas que chegaram em Muxún-

guè com portas cravadas de balas e 

ou com vidros partidos. Os ataques 

estão cada vez mais próximos da 

vila de Muxúnguè”, explicou um 

residente local.

Refira-se que na quarta-feira (16 

Janeiro) um ataque, atribuído a ho-

mens armados ligados à Renamo, 

fez três mortos e feriu com gravida-

de cinco civis, incluindo dois joga-

dores do Ferroviário de Quelimane 

que iam a Chibuto.

Neste ataque, o autocarro de pas-

sageiros da empresa Etrago, res-

ponsável pela movimentação de 

militares nas regiões centro e sul, 

foi “fortemente metralhado”, quan-

do a coluna de viaturas foi parada a 

tiros na zona de Chimutanda, a 15 

quilómetros da vila de Muxúnguè, 

uma área pouco habitual a este tipo 

de ataques, e não distante de uma 

posição do exército. 

Só na semana passada seis pessoas 

morreram, incluindo dois militares 

e 16 outras pessoas ficaram feridas 

em três ataques à coluna de via-

turas na região de Muxúnguè, o 

mais atingido pela tensão político-

-militar.

Nas contas do SAVANA, desde 4 

Abril, quando os ataques foram ini-

ciados no posto policial de Muxún-

guè, numa retaliação da Renamo ao 

assalto e ocupação da sua base local, 

42 pessoas morreram, 27 das quais 

após a ocupação, pelo exército, a 

base de Satunjira, a 21 de Outubro, 

quando os ataques foram intensifi-

cados na região, além de 90 feridos, 

incluindo militares e civis.

A característica dos últimos ata-

ques sugere que os homens arma-

dos têm estado a ser informados 

sobre o tipo de viatura em que ge-

ralmente seguem os militares, alvo 

dos ataques nas últimas semanas no 

troço Save-Muxúnguè, defenderam 

ao SAVANA observadores.

No domingo, as rajadas de balas 

do ataque foram exactamente di-

reccionadas ao assento do autocar-

ro em que seguia um dos majores 

morto, e um outro militar, na com-

panhia deste, ferido, quando todos 

estavam a civil.

“Há um jogo que precisa ser in-

vestigado. Os homens armados 

atacam viaturas precisas e em datas 

precisas, o que se supõem que os 

guerrilheiros têm tido informação 

antecipada sobre a hora e o tipo de 

viatura em que estarão os seus al-

vos”, precisou um observador. 

Militares no hospital
No entanto, desde a ameaça de 

invasão, no início de Janeiro, do 

hospital rural de Muxúnguè, por 

homens armados, para a retirada de 

medicamento diverso, a segurança 

no recinto, sobretudo no período 

nocturno, foi reforçada naquela 

unidade sanitária.

“O hospital rural de Muxúnguè 

está cheio de militares, sobretudo 

à noite e tem impedido a entrada 

de civis, desde que há a ameaça de 

ataque no hospital. Quando um 

doente vai à noite é vasculhado e 

interrogado”, disse ao SAVANA 

um residente. A direcção do hos-

pital não confirmou a ameaça de 

invasão.  

Desde abril de 2013 Moçambique 

vive o pior momento de tensão po-

lítico-militar após a assinatura do 

Acordo de Paz, em 1992, que pôs 

fim a guerra civil dos 16 anos, entre 

o governo e a Renamo, com ataques 

à coluna de viaturas que já fizeram 

dezenas de mortos e feridos. 

Um dos camiões incendiados nos ataques no troço Save-Muxúnguè
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III Relatório sobre as Reclamações e Sugestões em relação aos serviços públicos – Distrito de Marracuene
Período das Reclamações e Sugestões: Outubro a Dezembro de 2013.

Localidades abrangidas: Macaneta, Localidade sede, Ngalunde e Michafutene.

Número de Reclamações e Sugestões depositadas: 28 reclamações e 12 sugestões.

Sectores de incidência das Reclamações e Sugestões:

1.Introdução  

2.Reclamações e sugestões depositadas de Outubro a Dezembro de 2013

2.1 Localidade de Macaneta 
Tabela 1:Tipo de reclamação e instituição responsável 
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Jeremias Langa
Para o jornalista Jeremias Langa, o 

jornal SAVANA é um dos pilares da 

nossa democracia.

Segundo Langa, o SAVANA nasceu 

com ela (a democracia) em 1994, no 

quadro das primeiras eleições gerais 

multipartidárias e, desde então, tem-se 

SAVANA:20 anos na rua
Por Raul Senda*

assumido como um verdadeiro espaço 

de debate democrático, um espaço ge-

nuíno de exercício das liberdades indi-

viduais e de celebração da pluralidade 

de ideias e de pensamento. Langa fez 

notar que ao longo destes 20 anos, o 

jornal vincou, de forma vigorosa, o seu 

próprio ADN, de tal modo que, apesar 

de terem entrado e saído vários profis-

sionais, o SAVANA manteve-se, ina-

balavelmente, um jornal de referência 

e de leitura obrigatória, sobrevivendo a 

alinhamentos fáceis e circunstanciais.

“Em contextos de instabilidade polí-

tico-militar, a primeira grande vítima 

são as liberdades individuais dos cida-

dãos, a democracia. Assustadoramen-

te, parecemo-nos encaminhar para aí. 

Por isso, ao SAVANA lanço o repto de 

resistir ao silêncio, à capitulação, à ten-

tação de captura dos grupos económi-

cos e da subjugação política. O maior 

desafio dos media, nos tempos actuais, 

será precisamente manter a fidelidade 

àqueles que são, verdadeiramente, a 

sua razão de ser: os leitores, ouvintes 

e telespectadores”, disse.

Num contexto de emergência de no-

vos media, o grande desafio que co-

loco ao SAVANA é o da moderniza-

No entender de Salema, é impossível 

procurar perceber os contornos da 

vida do país nestes anos, em todas as 

esferas (social, política, económica e 

cultural, principalmente!), sem incluir 

as produções informativas e opinativas 

do SAVANA. Por outro lado, o SA-

VANA assume-se como escola prática 

do jornalismo independente em Mo-

çambique, alimentando e inspirando 

todo o ainda incipiente mercado me-

diático.

“Acho que o SAVANA, mesmo sendo 

por demais influente e com qualidade 

acima da média, poderia ser melhor 

nalgumas dimensões. Por exemplo, 

acho que o SAVANA tem estado a 

“negligenciar” a feitura de reportagens 

de fundo, que o alimentavam princi-

palmente durante a sua primeira dé-

cada de existência. Por outro lado, não 

julgo ser acertado que o SAVANA não 

dente moçambicana sempre assimi-

lou, defendeu e suportou as inquieta-

ções da sociedade “com uma postura 

de equilíbrio político impressionante”.

Segundo Muchanga, o Parlamento 

Juvenil louva o papel do jornal SAVA-

NA sobretudo quando tem em mente 

que é produzido por jornalistas jovens 

que no meio de várias dificuldades 

procuram trazer todas as semanas ao 

público leitor informação credível e 

profunda.

Muchanga entende que nos últimos 

tempos, a imprensa moçambicana está 

a ser vítima duma perseguição silen-

ciosa mas que, mesmo perante essas 

adversidades, o SAVANA procura 

manter o seu perfil.

“Espero que o SAVANA continue a 

contribuir na construção e na solidi-

ficação da democracia em Moçambi-

que”, disse.

Custódio Duma 
Para o presidente da Comissão Nacio-

nal dos Direitos Humanos, Custódio 

Duma, ao longo dos 20 anos, o Jornal 

SAVANA conseguiu manter-se como 

líder da imprensa escrita independen-

te em Moçambique, preservando a sua 

existência e continuidade, verticalida-

de na abordagem das matérias, a sua 

opiniões na medida em que foi a partir 

dali onde as pessoas começaram a fa-

lar de forma livre e aberta sobre aquilo 

pensavam.

Couto referiu igualmente que sem 

sensacionalismo, o SAVANA foi um 

jornal que sempre foi à busca de infor-

mação verídica e está a dar um grande 

contributo na construção da democra-

cia e da cidadania em Moçambique

Fernando Mazanga 
Fernando Mazanga, porta-voz da Re-

namo, diz que o SAVANA, na quali-

dade de primeiro jornal privado e in-

dependente, veio dar voz aos sem voz, 

considerando a publicação como “um 

jornal que se confunde com a história 

de democracia em Moçambique”. 

Segundo Mazanga, o aparecimento 

do jornal SAVANA veio dar outro 

rumo ao processo de democratização 

de Moçambique, sendo que não se 

pode falar da democracia em Moçam-

bique sem mencionar o nome do jor-

nal SAVANA.

“Mesmo em termos sociais, o jornal 

SAVANA procura e muitas vezes 

consegue criar oportunidades às várias 

camadas que constituem a sociedade 

moçambicana. O SAVANA foi um 

jornal que sempre procurou um equi-

líbrio no tratamento dos seus assun-

tos, pautou pela objectividade e traça 

os factos da forma como ocorrem”, 

disse.

Vinte anos depois, Mazanga lamen-

ta o facto de o semanário SAVANA 

Manter uma organização semana a semana durante 20 anos é obra! Tanto mais quanto esse percurso se 

fazia por caminhos novos e não raro a contra-corrente. 

Sim, comungámos sempre todos do mesmo ideal de ser um grande e bom país. Nós – na altura eu 

estava no Governo! - tínhamos uma concepção de uma informação que servisse os objectivos nacio-

nais vistos do nosso ângulo. E em muitos momentos coincidimos. Mas a vossa maneira de ser patriotas era por via 

crítica. Por isso também divergimos.  Crítica desagrada, incomoda, mas isso não era novidade para nós. O problema 

não estava aí. Dantes, as críticas passavam-se entre nós. De repente, surgem estes intrometidos, que sabiam eles 

para nos criticar?

Perguntam-me o que sugiro como caminho. Eu teria gostado de ver um 

hebdomadário com artigos que nos ocupassem toda a tarde de sábado a ler e 

aprender, como de resto aconteceu com um muito recente artigo nas páginas 

centrais. Mas creio que por muito tempo vos coube a tarefa de ser muitas 

coisas ao mesmo tempo. E o gosto da sensação, a pressão da venda, tiveram 

o seu preço. A celebridade é um deles. E não faz mal um pouco de crítica 

da crítica. 

Creio que agora que outros meios de interacção informativa se desenvolvem, 

o vosso jornal, a imprensa escrita em geral, sabemos todos, tem de encontrar 

novos meios de ser relevante, a notícia não espera pela sexta-feira. Sem per-

der a verticalidade e a defesa da ética pública.  

Mas quero ajuntar uma recordação pessoal que é anterior ao debate consti-

tucional sobre o direito à informação e ao nascimento do SAVANA: o mo-

mento dos fins de tarde à saída do serviço quando partilhávamos o mesmo 

edifício e ficávamos no passeio do MAE em frente do Tunduru, com Carlos 

Cardoso e Fernando Lima, então da AIM, a conversar sobre o país, sobre a 

vida. Não sei se os ajudou, a mim sim!

O que dizem os ardinas

Sortide Ismael, ardina há treze anos, considera o jornal SAVA-

NA como sendo “um jornal que traz a verdade”. Ismael afirma 

igualmente que o SAVANA é “um jornal crítico, mas positi-

vamente, pois, traz a 

realidade do país e com muita 

frontalidade”. 

“O jornal quando chega ao mer-

cado esgota rapidamente, por 

isso acho que há uma necessi-

dade de se aumentar a tiragem 

de modo a assegurar que mais 

leitores possam ter acesso”, frisa.

Afonso José, ardina há quar-

to anos, vê o SAVANA como “um 

jornal educativo, pois traz o que a 

sociedade precisa saber e de uma 

forma disciplinada”. Para este ardina, 

que exerce esta actividades na esqui-

na entre as avenidas E. Mondlane e  

Amílcar Cabral, o jornal SAVANA 

“é regular, chega às bancas a horas e 

esgota em pouco tempo”. 

 “O SAVANA está num bom cami-

nho, mas deve aumentar a tiragem de 

modo a que mais pessoas possam ler 

e que não acabe em pouco tempo”. 

Os 20 anos do SAVANA vistos por Óscar Monteiro

que, apesar de ser chamado de inde-

pendente, procurou escrever notícias 

baseadas em grandes pesquisas visan-

do a busca da verdade material e con-

creta”, Finalizou Mocumbi.         

Teodato Hunguana
O jurista Teodato Hunguana, ex-mi-

nistro da Informação e actual PCA 

da mCel e TDM, teceu o seguinte 

comentário sobre os 20 anos do SA-

documentar-se e antes de fazer uma 

afirmação verificar se está minima-

mente fundamentada. 

“É verdade que podem aparecer arti-

gos com os quais podemos não con-

cordar, mas faz parte deste pluralismo 

de opinião que é sempre necessário 

em toda a sociedade e no concordar 

ou discordar também se pode criti-

car. Nesse sentido é um bom jornal”, 

aplaudiu. 

Muragi Mahomed  
Para o sociólogo Muragi Mahomed, 

ver o jornal SAVANA celebrar o seu 

vigésimo o aniversário leva-o a pensar 

em como se tornou importante o seu 

surgimento nas bancas da cidade de 

Maputo e no resto de Moçambique. 

Segundo Mahomed, o SAVANA co-

loriu a imprensa nacional, não só pela 

vivacidade das imagens e dos textos 

nele inseridos, mas sobretudo pela 

forma “animada” como os seus jorna-

listas e articulistas escrevem, servindo 

ao seu público um banquete recheado 

de informações e opiniões que pren-

dem qualquer leitor. “As aspas na pa-

lavra animada são para não dizer que 

a escrita deste semanário é engraçada, 

humorística ou graciosa”, ironizou. 

Continua referindo que o termo ex-

prime tão somente a coragem e a per-

sistência da sua equipa de trabalho. 

Coragem que é gerada da esperança 

de se ter e fazer cada vez melhor. Per-

sistência que gera uma certa energia e 

entusiasmo no trabalho que fazem os 

muitos jovens que fazem do SAVA-

NA a sua escola de todos os dias. 

O nosso entrevistado diz que da es-

crita jornalística deste semanário, é 

notável a dedicação e entrega na re-

colha das informações, apuramento e 

confrontação de dados por parte dos 

seus repórteres e escribas.

Roberto Mahumana
Roberto Mahumana, técnico de con-

tas, afirma que o SAVANA “é um jor-

nal firmado no mercado, que aborda 

questões de interesse público, em par-

ticular da juventude”. 

“É dos poucos que trata a informação 

com imparcialidade. Deve continuar 

com a sua forma de trabalhar a infor-

mação, pois, é deste tipo de jornal que 

o actualmente o país precisa”, conside-

ra Mahumana.   

*Com Redacção

- A publicação ue nasceu a  de Janeiro de   uma das mais lidas e in uentes do pa s

O 
semanário SAVANA, uma das publicações mais inter-
ventivas e influentes no país, celebrou esta terça-feira 
20 anos de história, numa altura em que a imprensa 
moçambicana, sobretudo a privada, está debaixo de fogo 

vindo de importantes sectores do actual regime. Foi a 21 de Janeiro 
de 1994 que a opinião pública encontrou nas bancas um semanário 
– por ser o primeiro independente - diferente de tudo o que até aí se 
tinha produzido, por ter abordagens até então consideradas tabus. 
Chamava-se SAVANA e trazia no cabeçalho o nome de Kok Nam, 
director, e Salomão Moyana, editor, tudo escolhas votadas pelo co-
lectivo da cooperativa mediacoop.
O jornal, que nasceu quando o país dava os seus primeiros passos 
para uma sociedade mais democrática, é visto, quase por unanimi-
dade, como uma “poderosa máquina de reivindicação da democra-
cia em Moçambique” ocupando o primeiro lugar nas sondagens das 
empresas de especialidade na categoria de semanário generalista 
(pago).
Leitores e analistas abordados pelo jornal teceram rasgados elogios 
à forma como a publicação tem tratado os assuntos editoriais, con-
siderando que o SAVANA se tem sabido distanciar dos modelos de 
imprensa próxima ao sensacionalismo. Elogiaram o novo conceito 
gráfico do jornal, mas não deixaram de criticar aquilo que conside-
ram de “alguma inércia” do jornal na sua expansão no interior do 
país, um aspecto que constitui um dos TPC de fundo para 2014 no 
sector de distribuição e expansão.  

apenas cingir-se aos principais centros 

urbanos esquecendo que o grosso da 

população moçambicana vive nos dis-

tritos.

É que tendo em conta o seu historial 

e o facto de ter sido o primeiro jornal 

privado a ser editado em Moçambi-

que, a sua distribuição devia chegar 

aos pontos mais recônditos do país 

visto que o direito à informação é para 

todos os moçambicanos e não apenas 

para os que vivem nas grandes cidades.

Salomão Muchanga 
Salomão Muchanga, presidente do 

Parlamento Juvenil, entende que o 

jornal SAVANA, na qualidade de um 

órgão pioneiro na imprensa indepen-

VANA:

“Se foi importante há 20 anos surgi-

rem, nunca ao longo destas décadas 

foi mais importante do que hoje exis-

tirem, para que se garanta o salutar 

princípio de que se façam ouvir cem, 

mil vozes. Porque sem isso há o risco 

de ensurdecermos e de já não conse-

guirmos respirar. Bem hajam pela Li-

berdade de Imprensa!”   

Sérgio Vieira 
Sérgio Vieira, veterano da luta armada 

de libertação nacional e antigo minis-

tro da Segurança, diz acreditar que o 

SAVANA tem uma história correcta 

e boa. 

Segundo Vieira, o SAVANA nasceu 

da equipa que compunha o saudoso 

periodicidade e sobretudo a inovação 

em termos de abordagem e na apre-

sentação da sua mancha gráfica que 

mostrou evolução ao mostrar-se co-

lorida.

Segundo Duma, ao longo dos 20 anos, 

o Jornal SAVANA contribuiu bastan-

te no fortalecimento do nosso Estado 

de Direito, apresentando-se como um 

espaço onde a liberdade de expressão e 

de imprensa tomaram forma e sobre-

tudo sendo um espaço onde a plura-

lidade de opinião passaram de meras 

teorias para a prática. 

“Tenho a absoluta certeza que o nosso 

cenário sócio-político não teria evolu-

ído tanto assim sem o SAVANA, que 

para além de ser um mero projecto de 

media, inspirou o surgimento de mui-

tos outros jornais e foi palco de forma-

ção de muitos profissionais de media 

hoje espalhados por diversos órgãos de 

informação e organizações moçambi-

canas e internacionais”, enfatizou.

De acordo com Duma, o SAVANA 

conseguiu conquistar o coração dos 

moçambicanos do Rovuma ao Mapu-

to, embora em muitos locais do país só 

chega dois ou três dias depois da sua 

saída à rua.

Duma considera que o SAVANA é 

hoje uma marca bastante forte no 

cenário dos media em Moçambique. 

“Embora eu perceba algumas dificul-

dades que os nossos jornais passam, 

fico preocupado quando às vezes as 

suas páginas estão quase a metade pre-

enchidas de publicidade”, frisa.

Ericino de Salema
Para o jornalista e Ericino de Sale-

ma, que já trabalhou no jornal, o se-

manário SAVANA tem-se assumido, 

ao longo destas duas décadas da sua 

existência, que coincidem com os 20 

anos de votação democrática em Mo-

çambique, como património da demo-

cracia moçambicana. 

aposte muito nos últimos anos, pelo 

menos aparentemente, no jornalismo 

financeiro-económico; matérias a isso 

atinentes só figuram das páginas do 

jornal quando o governador do Ban-

co de Moçambique se pronuncia, ou 

quando há mexidas nos conselhos de 

administração dos bancos comerciais, 

por exemplo, o que é por demais mo-

desto para as responsabilidades desta 

publicação”, lamentou Salema.  

Padre Filipe Couto 
No entender do padre Filipe Couto, 

antigo reitor da Universidade Edu-

ardo Mondlane, o jornal SAVANA 

serviu como uma licença que permitiu 

com que as pessoas exprimissem suas 

Pascoal Mocumbi       
O antigo primeiro-ministro de Mo-

çambique, Pascoal Mocumbi, diz que 

aprecia o crescimento dos media mo-

çambicanos e o jornal SAVANA apa-

rece como um dos órgãos de comu-

nicação social que tem demonstrado 

esse crescimento.

Mocumbi referiu que a criação do 

jornal SAVANA mostrou que os jor-

nalistas moçambicanos são capazes de 

produzir informações de grande valor 

em termos de conteúdos. 

“O SAVANA foi sempre um jornal 

Carlos Cardoso que estava no media-

FAX e se tem comportado como uma 

certa inteligência e sobretudo tem evi-

tado um grande percalço ou um gran-

de defeito que neste momento enfer-

ma a comunicação moçambicana: “o 

sensacionalismo e o boatismo”. 

Diz Vieira que nas suas abordagens 

o jornal procura sempre investigar ou 

ção - fazer um jornal mais fácil de se 

ler, mas ao mesmo tempo agradável. 

Lanço-lhe o difícil desafio da profun-

didade nas matérias, numa era em que 

impera a urgência.

Jeremias Langa

Custódio Duma

Ericino de Salema

Padre Filipe Couto 

Fernando Mazanga 

Pascoal Mucumbi

                                 Teodato Hunguana

Sérgio Vieira

Salomão Muchanga

Afonso José

Sortide Ismael

Óscar Monteiro
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III Relatório sobre as Reclamações e Sugestões em relação aos serviços públicos – Distrito de Namaacha
Período das Reclamações e Sugestões: Outubro a Dezembro de 2013.

Localidades abrangidas: Mahelane, Mafuiane, Michangulene e Impaputo.

Número de Reclamações e Sugestões depositadas: 20 reclamações e 10 sugestões.

Sectores de incidência das reclamações e sugestões:

1.Introdução  

2.Reclamações e sugestões depositadas Agosto a Outubro de 2013

2.1 Localidade de Mahelane
Tabela 1: Tipo de reclamação e instituição responsável 
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Meu ser original
Ivone Soares

Já na sua edição número 1046, o jornal SAVANA continua 

a ser líder da opinião pública em Moçambique. E tendo co-

memorado o seu vigésimo aniversário no último dia 21 de 

Janeiro, aquilo que começou como alucinação para um gru-

po de supostos lunáticos, é hoje um ponto de referência incon-

tornável na história da imprensa independente de Moçambique 

e da África Austral.

Vinte anos a publicar semanalmente, sem interrupção, é obra. 

Algo que no pico do lá ido verão de 1994, para muitos poderá ter 

parecido uma aventura, um sonho quase irrealizável.

Sem a pretensão de falsas modéstias, o surgimento do jornal SA-

VANA como o primeiro semanário independente – já antes tinha 

acontecido o mediaFAX - transformou radicalmente o panorama 

mediático num Moçambique ainda nos primeiros anos da sua 

experiência democrática. Muitos outros lhe seguiram o exemplo, 

resultando no pluralismo de ideias e de opinião que hoje é uma 

realidade incontornável neste nosso canto do mundo.

Vinte anos depois, o compromisso do jornal para com os seus 

leitores mantém-se inalterável. A liberdade de imprensa continua 

a ser um instrumento indispensável para o triunfo da democracia, 

ela própria sem a qual o desenvolvimento de qualquer sociedade 

nunca será mais do que uma utopia.

Estes 20 anos não foram isentos de atribulações próprias de um 

projecto que praticamente nasceu do zero.

O SAVANA surge numa altura em que despontava em Moçam-

bique uma aura de esperança. Dois anos antes, o país tinha con-

seguido pôr fim a um conflito armado que durante 16 anos havia 

reduzido os moçambicanos à terra sonâmbula de Mia Couto; 

o país inaugurava uma nova era de reconstrução do seu tecido 

sócio-económico e as primeiras eleições multipartidárias estavam 

apenas a nove meses da sua realização. 

A independência política, conquistada quase 19 anos antes, pa-

recia pálida perante a euforia do momento. A comunidade inter-

nacional, ainda à procura de um modelo de sucesso em África e 

outras partes do mundo, não se fartava de apelidar Moçambique 

de uma rara história de transição pacífica da guerra para a recon-

ciliação e reconstrução.

Nos dias que correm, onde a nossa sociedade se divide em pa-

triotas e não patriotas, o nosso patriotismo aqui define-se  no 

tratamento das questões críticas da vida nacional, sobre as quais 

os nossos jovens repórteres dedicam os seus esforços, conheci-

mentos e inteligência. São, na maioria dos casos, questões sobre 

as quais forças poderosas no nosso meio gostariam que nunca 

alguma vez vissem a luz do dia, mas que para nós são críticas 

no sentido de que o nosso público leitor as deve conhecer, como 

instrumento útil para que possa tomar decisões informadas sobre 

a sua vida.

Neste longo percurso, contamos com o apoio e solidariedade de 

muitos, cuja longa lista não caberia neste espaço. A todos eles 

manifestamos o nosso sentimento de profunda gratidão. O ca-

minho ainda é longo, e queremos continuar a contar com o seu 

apoio. 

Enquanto comemoramos e reflectimos sobre estes 20 anos, é 

também momento de reiterarmos o compromisso assumido des-

de a fundação do jornal: manter os nossos leitores devidamente 

informados sobre o que se passa à sua volta. É uma missão que 

pretendemos continuar a realizar com zelo, integridade, profis-

sionalismo, responsabilidade e espírito de liberdade. 

Como diz um quadro à entrada da nossa redacção, que é qua-

se como nosso motto, parafraseando Samora: “Aqui trava-se um 

combate. É duro, mas temos que vencer”. 

SAVANA 
20 anos de luta: é dura, 
mas temos que vencer

Para uns a Luta continua e 

para os outros (diz-se?) a 

Revolução continua. En-

quanto isso sofre o povo. 

Coloquemos um travão, dialogan-

do já com honestidade e seriedade.

Parece que a força e a expressão 

popular dos moçambicanos está em 

teste.

Provavelmente, o Governo da Fre-

limo queira ver até onde vai a paci-

ência do “maravilhoso povo” como 

usam nominar. É incompreensível 

que o Governo faça ouvidos de 

mercador quando praticamente de 

todos os quadrantes do país surgem 

vozes apelando ao término urgente 

do conflito político-militar. Recor-

rentemente, são noticiados con-

frontos entre o exército e os des-

mobilizados da Renamo. Chegam 

notícias, às vezes viciadas, de baixas 

que se registam nas zonas onde o 

conflito ocorre. Os canais públicos 

trazem números que contrastam 

com os apresentados pelos órgãos 

independentes

Populares que estão no terreno vão 

postando nas redes sociais acon-

tecimentos frescos, alimentando a 

agonia de quem não se conforma 

com o recrudescer dos ataques e 

contra-ataques registados. Esses 

“guerrilheiros cibernéticos” vão 

nos informando sobre a gravidade 

desta guerra não declarada. Esca-

pando às balas, fintando-as, dão-

-nos um panorama dramático dos 

contingentes que chegam a zona 

centro para combater. Dizem-nos 

estes populares que têm assistido 

a deserções. Jovens militares lar-

gam as suas armas, os fardamen-

tos e embrenham-se mata adentro 

buscando formas de escapar desse 

conflito militar evitável. Eles não 

compreendem porquê estão a lutar 

e porquê devem morrer. Não com-

preendem a quem beneficia uma 

guerra em Moçambique, tão menos 

o que impede a resolução pacífica 

dos eventuais desaguisados.

O que motiva a desavença entre o 

Governo e a Renamo não é uma 

vontade independentista por par-

te da Renamo como alguns po-

dem especular. Nem económica 

como outros apregoam. Por detrás 

deste conflito que (receio) daqui 

a pouco ninguém saberá expli-

car como começou, estão quatro 

questões, com destaque para a 

Legislação Eleitoral. Seguem-

-se assuntos em torno da política 

nacional de Defesa e Segurança, 

a Despartidarização do Estado e 

por último as questões económicas. 

Até aqui, as delegações criadas quer 

pelo Governo como pela Renamo 

para discutir (esperava-se que o fi-

zessem com seriedade) estas ques-

tões, não passaram do primeiro 

assunto da agenda acordada. En-

quanto isso, vai se registando o so-

matório de mortos, feridos, órfãos, 

viúvas e cerca de quatro mil famí-

lias deslocadas.

A partir do conforto dos lares, es-

critórios, ou mesmo das tascas onde 

(entre um copo e outro) acompa-

nham notícias desse conflito se-

rem difundidas tudo pode parecer 

ficção. Mas para quem está ferido, 

ou para os familiares daquele(s) que 

perece(m) este pesadelo deve cessar 

agora.

Este povo que já sofre com as po-

líticas de exclusão social não pode 

assistir impávido ao seu extermí-

nio por balas perdidas (quando há 

manifestações), afogamento (cheias 

cíclicas que o vitimam), fome, má 

nutrição.

É que parece que estamos (como 

povo) condenados a morrer preco-

cemente ou por via daquilo ou disto 

(guerra onde os filhos dos dirigen-

tes não tomam parte).

* Comunicóloga, Deputada da As-
sembleia da República pela Bancada 

Parlamentar da Renamo.

Basta!
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Facebook (especialmente) e 

Twitter desempenham hoje 

o papel de bálsamos, de cal-

mantes, algo como ciberdia-

zepan. 

São os herdeiros dos velhos amigos 

confidentes e das velhas amigas 

confidentes, dos ombros humanos 

tornados velharias, das amizades 

de rua, das camaradagens clássicas, 

são mecanismos substitutos, com-

pensatórios. 

Provavelmente, as redes sociais 

desempenham também o papel 

pagão dos confessionários religio-

sos, dos padres de antanho, Mark 

Zuckerberg, Jack Dorsey, Evan 

Williams, Biz Stone e Noah Glass 

são os criadores do cibersacerdócio 

e da ciberconfissão. Eles são, afinal, 

cibersacerdotes. 

Confissões, fotos, exclamações, 

descrições da vida pessoal, pedi-

dos de apoio, apelos, multiplicação 

de redes de “amigos” (multidões 

ciberdomesticadas e ciberdigeri-

das no clique de um mouse), etc. 

- tudo isso é um complexo vital e 

comportamental de grande inten-

sidade, uma busca intensa de cibe-

rempatia.

Nota: estão fora destas pequenas 

hipóteses páginas do tipo jornalís-

tico e científico. 

Facebook e Twitter

Entrei de mansinho e fui 

aconchegar-me à mesa 

mais afastada da sala de 

onde podia abranger to-

dos os espaços com um olhar e 

lembrei-me de ter ouvido de um 

amigo piloto que lá de cima po-

des abranger 16 quilómetros.

Depois veio a servente do bar. 

Uma bonitona com o corpo de 

viola. Veio e perguntou-me com 

uma ligeira vénia e um sorriso: “o 

que vai tomar senhor Gonçalo”.

Eu chamo-me Robledo Gonçal-

ves. Eu disse: dê-me um triplo de 

whisky e ela deu-me.

Que tal 
Não sei porquê, mas sinto que estou 

quase a morrer.

Às 7:30 da noite ela perguntou: “que-

res que eu chame um txopela”.

Eu respondi sim.

Às 8:00 da noite, o txopela veio e eu 

estava a dormir  em cima da mesa.

O txopelista perguntou: “é este se-

nhor”?

E eu estava a dormir em cima da 

mesa.

Disseram sim senhor  é este. 

Mas parece que ele está muito bê-

bado. Então disseram: “está bêbedo, 

mas tem dinheiro”. 

Perguntei quanto é que era e o txo-

pelista disse-me que são 100 

meticais.

Perguntou-me aonde é que eu ia.

Eu disse: Malhangalene.

Em vez de me deixar na Ma-

lhangalene deixou-me em Mar-

racuene.

Voltei de chapa no dia seguinte.

Mas estou vivo, felizmente. Sujo, 

a cheirar mal, mas a minha mu-

lher estava a minha espera e a 

minha filha também.

Papá quer sopa?

Tomei uma sopa de espinafre. É 

por isso que estou aqui.

Que tal.          

“Marcha” parece ser uma palavra 

chave de momento. Enquanto 

uns declaram que o País está em 

marcha - rumo ao progresso ou 

a uma catástrofe humanitária, depen-

dendo dos pontos de vista - outros mo-

bilizam marchas para protestar contra 

a catástrofe que, em sua opinião, se avi-

zinha ou para acarinhar o ego do líder 

que declarou estar a levar-nos rumo ao 

progresso mas que, coitado, está sendo 

vítima de críticos ingratos. As marchas 

de uns estão focadas na sua interpreta-

ção dos problemas nacionais, enquanto 

as de outros, que governam, estão foca-

das no acarinhamento do seu líder. E 

como todos temos direito e liberdade 

de marchar pelas causas sociais ou pes-

soais que entendermos, desde que não 

sejam prejudiciais à sociedade como 

um todo, lá vamos marchando...embo-

ra não rindo. 

“Crítico” parece ser outra palavra cha-

ve. “Estamos num momento crítico de 

viragem” - para a esquerda, ou direita, 

cima, baixo, frente ou atrás, mas de vi-

ragem - é uma ideia presente em todos 

os discursos. Mas o protagonismo de 

“crítico” não acaba aí. Nós criámos um 

novo grupo social, uma nova classe, ou 

uma nova tribo/etnia (dependendo da 

perspectiva de cada um) que é o “crí-

tico”. Todos os que têm opiniões inde-

pendentes e próprias, em especial se fo-

rem diferentes das do cardápio oficial, 

são “críticos”, como se “crítico” fosse 

um insulto. E os tais “críticos” acaba-

ram por adoptar o título. Por exemplo, 

agora temos os Professores Doutores 

Críticos. Mas, pelas leis da dialéctica 

da natureza, isto significa que tam-

bém existem os Professores Doutores 

Anti-Críticos (embora, também pelas 

leis da dialéctica da natureza, ser anti-

-crítico seja um estado de instabilidade 

e vulnerabilidade tal que pode, para 

efeitos práticos, ser considerado uma 

impossibilidade. Daí que crítico domi-

na sobre o anti-crítico). 

O mais interessante, e preocupante, é 

que não existe um grupo de “sugesto-

res”, “recomendadores”, o que reflecte 

mais a forma como olhamos para a crí-

tica do que a efectiva falta de sugestões 

e recomendações inclusas, implicita ou 

explicitamente. na tal crítica. Se um 

douto crítico disser que a economia de 

Moçambique é porosa, que isso causa 

instabilidade monetária e fiscal e pre-

judica o combate à pobreza, e que a 

causa disso é o afunilamento da base 

produtiva, a debilidade subsequente 

das ligações, a incapacidade de subs-

tituição de importações e os subsídios 

fiscais, onde é que nesta “crítica” não há 

uma série sequente e lógica de “suges-

tões e recomendações”? E se o tal “cri-

tico” fizer doutas propostas específicas 

para cada uma dessas questões, como é 

que a sua crítica não inclui sugestões? 

E se o mesmo crítico acrescentar que 

a porosidade é apenas social, sendo 

consistente com um padrão de acumu-

lação primitiva de capital em condições 

históricas específicas, o que é que nesta 

interpretação não é uma sugestão de 

acção? É bem provável que alguns não 

entendam nada do que está a ser discu-

tido, o que é normal; ou que discordem, 

o que é normal; ou que não queiram 

adoptar a crítica porque fere os seus 

interesses, o que é normal. Mas já não 

é normal quando se “mata” o mensagei-

ro ou se diz que não existe mensagem. 

Não existe uma classe de críticos, mas 

cidadãos com experiências, interesses, 

conhecimentos, competências, focos e 

ideias diferentes. Se pensarmos na crí-

tica como sugestão, o nosso país está 

cheio de sugestões e sugestores, tantas 

e tantos, e algumas tão bem fundamen-

tadas, que o grande problema reside no 

processo e motivações para escolher 

entre elas. Então talvez devêssemos 

marchar em apoio à continuação desta 

característica da cidadania activa, co-

lectiva e consciente, que é a crítica na 

óptica da praxis.  

Voltando às marchas, e à marcha do 

momento. Cada um é livre de aderir ao 

que quiser e participar no que quiser, 

desde que não prejudique a sociedade. 

Se alguns acham que Guebuza é semi 

Deus, estão no seu direito à sua opi-

nião. Se querem marchar em apoio a 

essa convicção, é inteiramente um pro-

blema deles e têm o direito de o fazer, 

desde que não usem o erário público e 

pressão e controlo político para o fazer. 

Isto não nos deve preocupar - são direi-

tos e liberdades que os cidadãos devem 

poder exercer em paz, e preocupados 

deveríamos estar se tais direitos e liber-

dades não fossem respeitados. 

O que me preocupa são cinco outros 

assuntos. 

Primeiro, porque é que a Frelimo surge 

como elo protector em volta da figura 

do titular do cargo do chefe de Estado 

neste momento e, para o efeito, mobi-

liza e utiliza bens e meios do Estado? 

Ao fazer isto, não estará a dar razão 

aos críticos que dizem que o PR não 

se assume como presidente de todos os 

moçambicanos e que a Frelimo usa e 

abusa do poder, incluindo ao fazer uso 

ilícito de bens que não lhe pertencem? 

Pensem nisso. Ponham-se de fora, 

olhem para as imagens e pensem qual é 

a mensagem que está a sair desta acção. 

Segundo, como é que no meio do caos 

que o país vive - guerra sem senti-

do que se espalha pelo país e onde se 

morre estupidamente; raptos e outras 

formas de violência social, geralmente 

impune; crescimento económico que 

está a endividar o país e não é gerador 

de empregos nem redutor de pobreza; 

expropriações que mandam moçambi-

canos para a pobreza e para o deses-

pero, enquanto outros enriquecem; ne-

gócios ilícitos e anti-constitucionais do 

estado feitos com recursos nacionais e 

recorrendo a dívidas desnecessárias que 

todos vamos pagar; exclusão política, 

económica e social, intimidação de crí-

ticos e da oposição política, etc. - a Fre-

limo foca-se em imaginar uma marcha 

de apoio à imagem do seu líder infalí-

vel, em vez de o apoiar a ver as ques-

tões reais e a resolvê-las em benefício 

de todos e com a participação de todos. 

A Frelimo é, neste momento, o parti-

do do governo. A sua direcção deveria 

estar focada em governar o país bem 

para todos os cidadãos e com todos os 

cidadãos - não só para e com alguns. A 

Frelimo deveria estar a ouvir as críticas, 

sugestões, desabafos, frustrações para 

fazer o governo que constituiu funcio-

nar melhor para todos os cidadãos e 

com todos os cidadãos, sem excepção. 

Mas, infelizmente, parece que o bem 

estar do país é secundário em relação à 

imagem do líder. Não é, isto, prova que 

“os críticos” têm razão? 

Vejam só este contraste. Quando orga-

nizações sociais organizaram a marcha 

contra a guerra, os raptos e a insegu-

rança, a injustiça social e o racismo, 

o Secretário do CC da Frelimo para 

a Mobilização tentou desmobilizar e 

desmotivar a participação dos cidadãos 

nessa marcha. Várias figuras proemi-

nentes no actual elenco directivo da 

Frelimo fizeram o mesmo. Não eram 

justos os motivos dessa manifestação? 

Porque é que oficialmente a Frelimo 

não aderiu a esta vontade de exprimir a 

frustração e propor soluções para uma 

crise nacional? Nessa marcha, havia 

muitos membros da Frelimo e de todos 

os outros partidos, e cidadãos sem par-

tido mas com causa e solidariedade so-
cial. Porque é que a liderança da Freli-
mo se manifestou oficialmente contra? 
Será porque apoia a guerra, os raptos 
e insegurança, a injustiça e o racismo? 
Ou será porque tem medo de qualquer 
iniciativa, mesmo com motivos justos, 
que venham da Sociedade sem serem 
decididas pelo Partido? Qual será o 
motivo desse repúdio? 
E agora, no meio do caos, em vez de 
ouvir a sociedade e tentar agir para 
resolver os problemas, organiza uma 
manifestação anti-crítica, pró chefe, 
focada no chefe e não na sociedade. 
Têm o direito e a liberdade de se opo-
rem a uma e organizarem a outra, mas 
será que conseguem ver o contraste 
entre os dois tipos de iniciativa? Será 
que conseguem ver como a imagem do 
Partido se suja nestes processos? Tal-
vez não consigam ver, e isso será muito 
triste.  
Terceiro, nas palavras do Primeiro 
Secretário da Frelimo na Cidade de 
Maputo, Hermenegildo Infante, aos 
órgãos de comunicação social, nós, 
moçambicanos, temos um chefe não só 
incontestável (se o é, para quê a mar-
cha? Haveria alguma marcha se o chefe 
não fosse tão intensa e extensivamente 
contestado?) mas também insubstituí-
vel. Estes dois “in”, em conjunto, este-
rilizam qualquer opção democrática e 
provam que qualquer crítico, mesmo os 
piores, têm razão.  
Quarto, Infante também justificou a 
marcha como um “ataque” aos críticos 
do filho mais querido. É verdade que 
a Cidade de Maputo se “portou muito 
mal”, na óptica de alguns, nas eleições 
autárquicas recentes e que a Frelimo 
quase perdeu - se é que efectivamen-
te não perdeu mesmo nos votos reais. 
Mas ao contrário do que os anti-críti-
cos dizem, isto não é culpa dos críticos, 
mas da má gestão do País inteiro e da 
Cidade em particular. “Matar” o men-
sageiro não modifica o teor da mensa-
gem nem altera a realidade que a men-
sagem exprime. 
Infelizmente, as palavras de Infante 
ecoam com as do líder insubstituível 
que, numa das recentes presidências 
abertas na Cidade capital, declarou 
Maputo como centro de críticos ingra-

tos. À dica do maestro, a orquestra soa. 
Infante deveria estar orgulhoso de lide-
rar o Partido Frelimo numa das Cida-
des mais críticas e de crítica mais aguda 
que existe neste País. Se ele estivesse 
mais preocupado com o bem estar da 
Cidade e da Sociedade do que com a 
imagem do chefe, ele teria dito que o 
sentido crítico e de cidadania militante 
crescente na Cidade de Maputo é tam-
bém o produto do contributo histórico 
da Frelimo para a libertação da terra e 
dos Homens e construção de uma so-
ciedade democrática, contributo este 
que se junta ao de tantos outros parti-
dos, organizações sociais e indivíduos, 
incluindo os tais críticos que ele quer 
agora criticar...com uma marcha em 
honra do chefe. A nossa Cidade está 
em brainstorming contínuo. No meio 
dessa tempestade de ideias, há muita 
coisa boa e muita porcaria. Mas se ma-
tarmos, o exercício colectivo e social de 
pensar, tonaremos a Cidade e a Socie-
dade tão estéreis como a superfície da 
Lua hoje é. 
Moçambique já não tem Partido de 
vanguarda. Moçambique é de todos os 
seus cidadãos, sejam ou não membros 
ou simpatizantes da Frelimo, e é esse 
todo que faz o progresso, a democracia, 
a moçambicanidade e a história. Um 
Partido e um líder que não consigam 
entender isso não podem governar com 
os cidadãos e para os cidadãos. 
Então, já que estamos numa fase de 
acarinhar uns e outros, para reconci-
liarmos o País e resolvermos os seus 
problemas, que tal se começássemos 
a acarinhar os críticos ouvindo-os, es-
tudando as críticas/sugestões, encora-
jando - em vez de reprimindo - mais 
críticas e sugestões, mesmo as mais 
duras - se tiverem fundamento, esse 
fundamento é mais importante do que 
a dureza das palavras. Isto pode e deve 
ajudar a melhorar a governação para 
bem de todos, do país, do seu povo e 
dos políticos que querem honestamen-
te contribuir para pôr o país em mar-
cha aprendendo da crítica que germina 
saudável em todos os cantos da socie-
dade. 
Quinto, se Infante pensa, como disse, 
que os críticos vão sentir muitas sau-
dades do actual PR, o que é que esta 

frase indica sobre o que ele pensa da 

qualidade dos três candidatos propos-

tos pela CP como sucessores? Serão 

eles tão maus que vamos ter saudades 

da situação actual? Será isso? Então, 

meu caro, vocês estão a dar razão aos 

“críticos”. 

Um País em Marcha ou de Marchas com Críticos à mistura
Por Carlos Nuno Castel-Branco



20 Savana 24-01-2014OPINIÃO

A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

O 
que aconteceu no passado sába-

do em Maputo, mais do que um 

enorme desaire para o Chefe de 

Estado, foi uma mensagem polí-

tica que tem que ser lida correctamente 

para dela se tirarem as devidas conclu-

sões.

O que o povo da cidade e província de 

Maputo disse, com a sua ausência, é que 

está profundamente descontente com 

a forma como o governo de Armando 

Guebuza está a conduzir o país. E não há 

discurso que consiga esconder esta reali-

dade.

Se acrescentarmos a isto a vitória do 

MDM na Beira, Quelimane e Nampula 

podemos avaliar mais exactamente o ní-

vel a que chegou este descontentamento. 

Principalmente nas principais zonas ur-

banas.

E o factor que, na minha opinião, mais 

agravou este processo, foi a guerra que 

voltou ao país e, longe de estar a melho-

rar, parece agravar-se de dia para dia.

Perante isto o Governo tem duas opções: 

continuar com a mesma política, agra-

vando o descontentamento e a situação 

nacional ou, pelo contrário, alterar pro-

fundamente o rumo da governação para 

tentar recuperar o bom nome do execu-

tivo e tirar Moçambique da situação em 

que se encontra.

Como é óbvio eu inclino-me pela segun-

da hipótese.

E isso passaria, como primeira prioridade, 

pelo fim da guerra. E o fim da guerra só é 

possível pondo as duas partes a conversar, 

o que não acontece há vários meses.

Mas não acontece porquê? Porque a 

Renamo exige determinadas condições 

para se sentar à mesa do diálogo, no-

meadamente observadores e mediadores 

nacionais e estrangeiros, e o Governo 

recusa-se a aceitar isso, dizendo que não 

é necessário e que os moçambicanos têm 

capacidade de, entre si, resolverem os seus 

problemas.

Ora o simples facto de, sem a presença 

dos tais mediadores e observadores, as 

conversações não se realizarem, mostra, 

claramente, que eles são necessários e 

que, enquanto eles não estiverem presen-

tes, vai continuar a matança de moçambi-

canos em várias partes do país.

Portanto, se for necessário para termos a 

Paz em Moçambique, virem o Papa e o 

Dalai Lama como mediadores, pois eles 

que venham e, se for preciso, que tragam 

outros também.

De resto não se percebe de que é que o 

Governo tem medo em relação à presen-

ça dos observadores e mediadores. Será 

que receiam que essa presença vá revelar, 

à opinião pública nacional e internacio-

nal, a sua intransigência arrogante nas 

questões de fundo?

Pessoalmente acho detestáveis os ataques 

a civis e, mesmo, a jovens militares sem 

qualquer preparação minimamente sóli-

da. No entanto, a guerra é com esta Re-

namo e é com ela que o Governo tem que 

negociar. Não é com mais ninguém.

E não adianta tentar diabolizar esta Re-

namo, como se está a tentar fazer. Clara-

mente o povo não está a “comprar” essa 

diabolização e continua a atribuir a maio-

ria das culpas na situação ao Governo.

Entretanto, mesmo dentro do partido 

Frelimo, a posição de Armando Guebuza 

está a ficar fragilizada. O “falou, está fala-

do” da Comissão Política sobre a sucessão 

presidencial está a ser abertamente pos-

to em causa com o surgimento de novas 

candidaturas para além dos três nomes 

apresentados por aquele órgão. Candida-

turas de peso, diga-se.

Talvez o “filho mais querido da nação 

moçambicana” descubra agora, com a sua 

habitual clarividência e espírito visioná-

rio,  que tem andado a juntar demasiada 

areia para a capacidade reduzida da sua 

camioneta...

Mudar a política

No final do segundo mandato do 

actual Presidente da República a 

crítica tem emergido de vários qua-

drantes da Sociedade moçambicana. 

A eleição do conflito político-militar como 

principal umbrella (“guarda-chuva”) para o 

término do mandato afectou negativamente 

não só a sua imagem de “construtor” como 

também a imagem do seu próprio partido. 

O décimo congresso do partido actualmente 

no poder pode ter sido um marco importan-

te de viragem na medida em que de lá para 

cá o “caldo” foi-se entornando. Este “caldo” 

revê-se, por exemplo, na adopção/manuten-

ção de métodos de governação típicos do 

monopartidarismo em ambiente multipar-

tidário que pode ter contribuído para um 

definhamento interno cujo cúmulo parece 

ter sido o esforço bem-sucedido de estabele-

A mancha no final do 2º mandato
cimento de uma imprensa pública amordaçada 

e sem criatividade própria.

As realizações infra-estruturais merecem os 

devidos aplausos, não há dúvidas. Entretanto, 

também não se duvida que esses mesmos aplau-

sos são claramente inaudíveis diante do som 

ensurdecedor das armas. Aliás, não há tempo 

para as populações aplaudirem os feitos desta 

governação quando a sua maior preocupação é 

ver o problema político-militar resolvido. 

Isto lembra-me uns vinte telespectadores que 

participaram num dos programas da STV 

(21/01/14) e que avaliaram como justas as crí-

ticas que têm sido feitas ao actual Presidente 

da República de Moçambique relativamente à 

sua governação (vista esta por eles como clara-

mente negativa). “Eles” não passaram de uma 

indiscutível amostra esmagadoramente repre-

sentativa daquilo que é o sentimento dos mais 

de vinte e dois milhões de moçambicanos. A 

avaliação popular sobre a actual governação 

dispensa qualquer inquérito aos moçambica-

nos. Percebe-se que algo foi secando por dentro 

enquanto vivia as glórias do passado. Os “olhos 

e ouvidos do Rei” sabem-no perfeitamente. 

As realizações infra-estruturais e sociais duran-

te os dois mandatos foram praticamente anula-

das pelo despoletar do conflito político-militar 

(em crescendo). Esta mancha de impacto di-

recto na vida das populações foi ou continua a 

ser a parte mais visível que, pela sua grandeza, 

situa-se no topo dos vários insucessos que pon-

tilharam a presente governação, chegando a co-

locar-se como a pior e indesejável “obra feita”. 

Por outras palavras: admitamos que temos duas 

umbrellas com a mesma dimensão, uma repre-

sentado o sucesso e, outra, o insucesso. O que 

aconteceu nesta governação foi o seguinte: no 

final do segundo mandato, em pouco tempo, 
a umbrella do insucesso cresceu de tal for-
ma que tornou praticamente invisível a um-
brella que representa o sucesso; abocanhou-a 
incinerando-a sob “comando” dos ventos de 
mudança.
Cá entre nós: só para reviver Bertold Brecht, 
em “Perguntas de um Operário Letrado”: 
Quem construiu Tebas, a das sete portas?/
Nos livros vem o nome dos reis,/Mas foram 
os reis que transportaram as pedras?/(…) No 
dia em que ficou pronta a Muralha da Chi-
na para onde/Foram os seus pedreiros? A 
grande Roma/Está cheia de arcos de triunfo. 
Quem os ergueu? Sobre quem/Triunfaram 
os Césares? A tão cantada Bizâncio/Só ti-
nha palácios/Para os seus habitantes? Até a 
legendária Atlântida/Na noite em que o mar 
a engoliu/Viu afogados gritar por seus escra-
vos (…)

O 
sorriso indisfarçadamente cínico con-

tinua ainda marca indelével do presi-

dente Armando Emílio Guebuza que 

este ano chega ao fim do último dos 

dois mandados geridos com rugas enquanto a 

maioria vive de mão no queixo. Hoje, na hora 

do necessário balanço, este torna-se impossí-

vel, porque o homem da pátria amada mergu-

lha o país em guerra e com o mesmo sorriso 

sarcástico de sempre adia a vida dos moçambi-

canos para um dia anónimo. É que na verdade, 

a promoção da guerra e a apetência pelo uso da 

força sanguinária resumem fielmente o carác-

ter do actual Chefe do Estado. 

  

Jogando na demagogia logo no primeiro man-

dato, Armando Guebuza pegou no discurso 

sobre o combate à pobreza absoluta ou, sim-

plesmente, pobreza e fez dele o seu porta-es-

tandarte para manipular as massas numa nova 

ideia de já ter chegado o messias do país, há 

muito engolido por todas as formas de sofri-

mento. Guebuza andou por todo o país, gastou 

e gasta biliões de dinheiro, mistura e misturou 

palavras, por vezes, revolta-se, dizendo que o 

povo é preguiçoso ou não pensa, mas nunca 

pode responder, claramente, a questões perti-

nentes como:

A sua visão real sobre pobreza. Ou seja, em que 

é que se refere quando fala de pobreza?

Para além de já cansativos os seus discursos, 

que partem dele até ao secretário do bairro, o 

Chefe do Estado não disse, com clareza, qual 

era a sua estratégia para o combate à pobreza;

Tendo visitado o país, algumas vezes para 

campanhas eleitorais, outras para agradecer 

o eleitorado pelo facto de o ter eleito, outras 

ainda, nas repetitivas e aéreas presidências 

abertas, não revelou qual era a imagem real 

que ele tem de Moçambique. Qual é a região 

mais pobre do país? Qual é a área mais pobre 

do país que urge atacar com urgência:- Estra-

das (principais ou terciárias), comercialização, 

instrumentos de produção, educação, etc? O 

combate contra a pobreza tem ou não metas e 

números? Ou prolongar-se-á, sem fim, até ao 

dia em que ele sair do poder?

Quais os princípios de transparência que im-

plementou no âmbito da boa governação em 

democracia, onde todos precisam de saber 

o que se passa na gestão do país? É que já é 

tempo de fazermos as contas dos custos de 

viagens para o exterior, dos jantares da primei-

ra dama... e compararmos com os custos de 

construção de uma escola, um hospital, uma 

estrada; reabilitação de uma cantina!

Qual é a estratégia de combate à criminalida-

de? Parece que, até agora, aposta-se mais no 

aumento do número de polícias mal treinados, 

mal informados e indisciplinados; aposta-se na 

mobilização de meios móveis e no reforço das 

forças de elite, o que cria um clima de terror. 

Em nossa opinião, o clima de força, por si só, 

não resolve o problema. Antes pelo contrário, 

cria um ambiente de insegurança e, ainda, 

ameaça a liberdade de circulação de pessoas e 

bens. 

O povo, tal maravilhoso povo, sabe o que quer, 

sabe o que pode, basta que o Estado faça a sua 

parte:- Desenvolver e prover serviços públicos. 

É que nenhum camponês lutará contra a po-

breza, quando mesmo no ano de boa colheita, 

não tem onde colocar os excedentes; quando, 

tendo o filho doente não tem como levá-lo ao 

hospital, porque o carro não chega à aldeia por 

falta de vias de acesso; quando não pode edu-

car os filhos por falta de escola perto; quando 

falta água. Ninguém lutará contra a pobreza 

sob ameaça de guerra, já agora.

Ainda há tempo para reassumir um novo com-

promisso social e visualizar um novo horizonte 

aos moçambicanos. É tempo curto, mas sufi-

ciente porque o povo para colaborar está dis-

ponível. Basta a vontade e o cometimento. 

É que, senhor presidente, não deve deixar o 

país como está:- mais pobre; mais necessitado; 

mais inseguro; mais vulnerável; mais depen-

dente; mais dividido. Tendo assumido o país 

em paz, não deve deixá-lo em guerra, pelo me-

nos isso.

Governação de rugas

Balanço impossível
Por Fernão Pengapenga
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O 
presidente da Liga Mo-

çambicana de Futebol 

(LMF) Alberto Simango 

Júnior, disse ter ficado bas-

tante constrangido com as notícias 

relativas ao ataque protagonizado 

pelos homens armados e que por 

pouco custavam a vida a dois ex- 

jogadores do Ferroviário de Queli-

mane que este ano iam se transferir 

para o Clube de Chibuto. Júnior 

reconhece que por enquanto eles 

não são jogadores do Moçambola, 

mas não deixa de lamentar o azar 

que lhes bateu à porta. Por sua vez, 

Filipe Johane, secretário-geral da 

Federação Moçambicana de Fu-

tebol (FMF) diz que oficialmente 

“não fomos comunicados e estamos 

à espera de informação detalhada”. 

Falando ao SAVANA, Simango 

Júnior disse que apesar de ser pre-

maturo emitir a sua opinião, nunca 

deixaria de manifestar os seus sen-

timentos de pesar e de solidarieda-

de não só para com os jogadores 

que foram vítimas do ataque, mas 

também para com às suas famílias.

“Acima de tudo, são pessoas que 

trabalham para o futuro do país, 

para o desenvolvimento de Mo-

çambique jogando futebol, ainda 

não eram atletas do Moçambola na 

própria acepção do termo, passa-

riam este ano a sê-lo mas não deixo 

de lamentar bastante que situações 

dese tipo ocorram. Isso não faz 

sentido, ninguém tem o direito de 

tirar a vida ou fazer mal ao outro”, 

lamentou.

Inconformado, diz estar esperan-

çado em que o governo e a “outra 

parte” cheguem muito rapidamente 

a uma solução pacífica em prol do 

desenvolvimento do país.

“Moçambique é uma referência na 

gestão de conflitos, por isso espe-

ro que a paz prevaleça no lugar da 

violência”.

Sabe-se que a LMF é a gestora do 

Moçambola, sendo nesse sentido 

que quisemos saber mensagem 

deste organismo como forma de 

sossegar os clubes.

“Não tenho mensagem exclusiva-

mente para os clubes ou os jogado-

Ataques armados tiram sono a Simango Jr.

res, tenho sim para todas as pessoas 

porque todos nós precisamos da 

paz, da estabilidade”, precisou

Para Simango Júnior, o país não 

está em guerra, pois o que existe é 

uma pertubação da ordem daí que 

espera que o governo e “outra par-

te” cheguem rapidamente ao en-

tendimento. 

“A guerra nunca foi prioridade 

para o nosso governo, nunca foi 

prioridade para os moçambica-

nos, as pessoas estão preocupadas 

em trabalhar para desenvolver o 

país, estão preocupadas pelas suas 

machambas, em produzir comida, 

estão preocupadas pela criação de 

gado, em deixarem os seus filhos a 

estudarem, por isso, os ataques são 

um grande retrocesso e devem ces-

sar”, apelou aquele dirigente.

A despeito de reconhecer a situa-

ção de tensão militar, Simango Jú-

nior é optimista em relação ao fu-

turo tanto do país, no geral, como 

do próprio Moçambola.

Diz não ter indicadores claros que 

possam sustentar qualquer ideia 

sobre o Moçambola deste ano face 

à situação político-militar, mas jul-

ga que tudo vai correr bem até por-

que “caso contrário seria um revês 

muito grande”, afiançou.

Filipe Johane é secretário-geral da 

FMF e à semelhança de Simango 

Júnior, como ser humano, não deixa 

de ficar triste com a situação retro-

mencionada. Mas deixa bem claro 

que existem princípios que são ob-

servados qaundo se trata de situa-

ções de âmbito institucional.

“Não fomos comunicados e esta-

mos à espera de uma informação 

detalhada”, disse.

Ante à nossa insistência, Johane foi 

peremptório: “A Federação Mo-

çambicana de Futebol não rece-

beu nenhuma informação, temos 

conhecimento pela imprensa que  

houve isto ou aquilo como muita 

gente deve saber, mas não em ter-

mos oficiais”.

Para Filipe Johane, há alguns as-

pectos que devem ser tomados em 

conta, concretamente, o facto de a 

época desportiva estar em defeso, o 

que levanta dúvidas sobre as razões 

da mobilidade dos jogadores, se 

iam assinar  contratos ou se tratava 

de uma viagem normal.

Jogadores fora de perigo 
mas…

Os dois jogadores do Clube de 

Chibuto que sofreram um ataque 

em Chimutanda perto do chamado 

corredor de morte (Muxúnguè), na 

província de Sofala, na manhã de 

quarta-feira da semana passada, em 

mais um ataque supostamente dos 

homens armados da Renamo estão 

fora de perigo. 

Os dois jogadores, Alimo (Bude) e 

Chule receberam tratamentos mé-

dicos no Hospital Central da Beira.

Aliás, este último terá de ser sub-

metido a uma intervenção cirúrgica 

sendo que os médicos continuavam 

à espera que a inflamação diminu-

ísse para retirar a bala que se alojou 

na perna, o que não deixa de criar 

dúvidas sobre o seu futuro como 

futebolista. Já o outro jogador, 

Bude, contraíu queimaduras nas 

costas. Este afirma que a situação 

dramática que se vive no país deve 

parar imediatamente, pois há muita 

gente inocente que está a perder a 

vida nas estradas. 

“É triste que o clima de inseguran-

ça e instabilidade continuem, há 

que parar com isso”, disse.  

Enquanto isto, os outros dois refor-

ços do Chibuto, Lelo e Alimo, que 

saíram ilesos da emboscada prota-

gonizada por homenns armados 

já se juntaram aos seus colegas no 

Chibuto.

Entretanto, Junaid Lalgy, um dos 

dirigentes do Clube de Chibuto 

mostrou-se zangado com a situação 

e diz que a direcção do até agora 

único representante de Gaza na 

maior prova futebolística nacional 

dará todo o apoio aos dois jogado-

res por forma a que voltem a estar 

em perfeita saúde e em condições 

de fazerem o que mais gostam, que 

é jogar futebol.
Apesar da instabilidade político-militar o Moçambola-2014 é uma realidade

Alberto Simango Júnior

Prata e bronze para Moçambique

Moçambique conquistou uma medalha de prata, em masculinos, e outra 

de bronze, em femininos no Torneio de Voleibol dos Jogos da Lusofonia. 

A selecção masculina conquistou a medalha de prata ao vencer Macau por 

3-0 com os parciais de 31-29, 25-19 e 25-19, tendo, no entanto, perdido 

com Goa/Índia, medalha de ouro, pelos parciais de 25-17, 25-21 e 25-10.

No que ao escalão feminino diz respeito, o bronze ficou na posse de Mo-

çambique, apesar da selecção ter perdido com Macau, por 0-3 com os par-

ciais de 25-20, 25-17 e 25-10 e com Goa/Índia, pelos parciais de 25-20, 

25-12 e 25-14.

Nesta quarta-feira começou o torneio de voleibol de praia, a ter como pal-

co a zona da Miramar goesa. Moçambique faz-se representar pela dupla 

Amélia Cumbi/Vanessa Muianga, esta última chamada para substituir 

Guilhermina Cossa, que contraiu uma lesão no menisco durante um treino 

no domingo, em Goa. As moçambicanas terão pela frente uma dupla do 

Sri Lanka. A outra dupla de Moçambique é composta por Joaquina Roque 

e Sátira Chongo.

Johane dá boas indicações no primeiro treino

Johane, avançado de 21 anos, natural do Burundi, cumpriu esta terça-feira 

o primeiro treino com o plantel do Paços de Ferreira.

O jovem jogador, que chega aos castores por empréstimo do Chibuto, de 

Moçambique, exibiu-se em bom plano durante a sessão de trabalho, mos-

trando bons pormenores com o pé esquerdo.

Os titulares em Braga fizeram trabalho de recuperação, tendo recolhido 

mais cedo aos balneários. Rui Miguel também não concluiu a sessão.

Seri, Tony, Hugo Lopes e Nuno Santos, todos com problemas físicos, fica-

ram aos cuidados do departamento médico.

Dário  diz que trocava o golo pela vitória dos Mambas

Graças à internet, o golo de Dário Khan à África do Sul continua a correr 

mundo. O vídeo do pontapé a cerca de 40/45 metros da baliza nigeriana, 

com efeito viral, corre no Youtube e nos sites desportivos de todo o mun-

do, com exclamações dos amantes do futebol. Há muito que um jogador 

moçambicano não tinha este imediatismo, sendo que Dário Khan é neste 

momento um dos jogadores do momento.

“Foi propositado, claro. Sabia que se o remate saísse bem e fosse na direcção 

da baliza, seria golo. Estava com aquela fé, saiu bem, foi de facto um golo 

muito bonito que marca a carreira de qualquer jogador”, disse Khan a A 

BOLA.

Apesar de realizado, não se pode dizer que o central moçambicano estivesse 

feliz. “Foi bonito, senti-me bem, mas nem consigo gozar esse momento, já 

que nós perdemos o jogo. Trocava-o por uma vitória dos Mambas”, disse, 

triste pelo resultado com a Nigéria (2-4).

Há ainda muito CAN-interno para disputar, mas dificilmente este golo não 

deixará de ser eleito o melhor do torneio. Ou um dos melhores. De resto, 

há ainda a possibilidade de os adeptos do futebol o vierem a escolher, no 

final do ano, para concorrer ao Prémio Puskas, da FIFA, que distingue o 

melhor golo de cada ano. 

“Seria uma honra se tal acontecesse. Ser o primeiro jogador moçambicano 

a poder concorrer a esse prémio tão importante, seria algo que nem tenho 

palavras para classificar”, comenta. 

BREVES



23Savana 24-01-2014 DESPORTO

A 
recente partici-

pação da selec-

ção nacional no 

CAN-Interno, 

que decorre na vizinha 

África do Sul, em que 

os Mambas foram pre-

cocemente eliminados 

sem nenhum ponto, com 

um saldo de quatro golos 

marcados e nove sofridos 

em três partidas, divide 

opiniões nos cidadãos 

moçambicanos acerca 

Prestação dos “Mambas” divide opiniões

Na mesma ideia, alinha Jaime Va-

lentim, jurista de profissão. Para este, 

os Mambas “decepcionaram, apesar 

de nunca terem conseguido bons re-

sultados no CAN, estava esperança-

do num bom desempenho no CAN, 

tendo em conta o trajecto feito pe-

los Mambas até à África do Sul”. 

Para este entrevistado, o “culpado é 

a equipa técnica, não propriamente 

o treinador, mas as suas opções, em 

particular o uso de João Mazive que 

mesmo no seu clube (Costa do Sol) 

não faz nada”. 

No tocante a qualificação dos Mam-

bas ao CAN-2015, em Marrocos, 

o entrevistado mostrou-se céptico 

afirmando que “não temos selecção 

para chegar ao CAN de 2015”.

Por sua vez, Simião Chirindza, 

motorista na empresa Telecomuni-

cações de Moçambique, considera 

a participação dos Mambas como 

“negativa” e aponta as culpas a toda a 

comitiva envolvida na operação. Para 

este, o primeiro erro “deve-se ao in-

centivo que não foi cumprido a tem-

po porque os prémios de jogo foram 

entregues tardiamente e mediante 

um protesto por parte dos atletas”. 

Segundo: “a estrutura do nosso fute-

bol é deficitária, pois o nosso campe-

onato não é competitivo e é polémi-

co”. Em terceiro lugar, o entrevistado 

aponta a “falta de patriotismo ao 

nível da equipa técnica e dos joga-

dores porque representar o país não 

é como representar um clube. Um 

treinador patriótico não alinharia 

um jogador que sabe que nunca 

fez melhor que prejudicar a nossa 

selecção” e os jogadores que “não 

demonstraram garra nos primeiros 

jogos após sofrer reviravolta”. No 

que tange a qualificação dos Mam-

bas ao CAN- 2015, Simião Chirin-

dza mostra-se optimista, “mas basta 

que se aposte nos jogadores internos 

porque os internacionais jogam de 

uma forma diferente que os internos  

o que pode criar alguns embaraços”.

Apesar das criticas à prestação da 

selecção nacional, há quem dá nota 

positiva ao trabalho da mesma. É o 

caso de Tomás Macuácua, técnico de 

telecomunicações, que afirma: “ape-

sar de não termos pontuado, fizemos 

uma boa prestação porque, pela pri-

meira vez, conseguimos marcar mais 

de um golo e, sempre em primeiro,  

diferentemente das outras em que 

até fizemos auto-golos”. Mas, o en-

trevistado aponta como fraquezas “a 

defesa que não fez grandes exibições, 

excepto Dário Khan pois os golos 

sofridos foram ofertas”. Ainda em 

relação ao sector defensivo, Macu-

ácua aponta a equipa técnica como 

“não tendo tido coragem suficiente 

para mudar os jogadores ou o esque-

ma táctico porque, só no primeiro 

jogo, os jogadores demonstraram 

muita imaturidade e insegurança”. 

Por último, o entrevistado mostra-se 

confiante quanto a qualificação dos 

Mambas ao CAN- 2015.

Manuel Cruz, segurança de profis-

são, gostou da prestação dos “Mam-

bas” apontando como factor o facto 

de termos marcados mais golos e em 

primeiro, em relação a outras parti-

cipações africanas. Para Cruz, o que 

falhou foram “as opções técnicas, em 

particular nas substituições e o uso 

do Sonito durante muito tempo no 

primeiro jogo enquanto estava le-

sionado”. E mais: “a não utilização 

regular do Lanito nos jogos se-

guintes também contribuiu para os 

maus resultados nos jogos em que no 

mínimo teríamos empatado”, desta-

ca Manuel Cruz. Apesar da nota 

positiva atribuída a participação na 

África do Sul, Cruz afirma que ainda 

é cedo para pensarmos numa qualifi-

cação ao CAN- 2015.

De referir que os Mambas perde-

ram nos três jogos da fase de grupos. 

Estrearam-se com derrota diante da 

anfitriã, África do Sul, por 3-1, com 

Diogo a fazer o primeiro golo da 

competição ao minuto onze. Qua-

tro dias depois, foi diante das “Super 

Águias”, Nigéria, por 4-2 e para o 

cumprimento do calendário, sucum-

biram por 1-2  frente ao Mali, num 

jogo em que os malianos asseguram 

a vitória nos últimos segundos na 

transformação de uma grande pe-

nalidade cometida por Jõao Mazive.  

dos resultados obtidos. Para alguns 

dos nossos entrevistados, a prestação 

da nossa selecção foi péssima, e para 

outros foi positiva.

Alberto Dzimba, segurança de pro-

fissão, ficou “insatisfeito” com a pres-

tação da selecção nacional, que para 

ele exibiu-se “mal”, apesar de ter en-

trado a ganhar em todas as partidas. 

Para este entrevistado, o problema 

do fracasso dos Mambas deveu-se à 

“estrutura do nosso futebol que não 

é consistente, pois, vivemos de im-

provisos e não formamos jogadores 

capazes de ombrear ao bom nível 

com as outras selecções”.

Por isso, Alberto Dzimba afirma: “é 

momento de pensarmos seriamente 

no nosso futebol e não discursiva-

mente”. Mas, em relação ao futuro 

da selecção, o nosso entrevistado 

mostrou-se optimista quanto a qua-

lificação dos Mambas ao Campeo-

nato Africano das Nações (CAN) de 

2015, a decorrer em Marrocos.

Alberto Dzimba Jaime Valentim Simião Chirindza Manuel Cruz Tomás Macuácua
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No âmbito do desenvolvi-

mento das indústrias cul-

turais e criativas e de esta-

belecimento de parcerias 

entre o Ministério da Cultura e as 

empresas culturais que desenvol-

vem actividades artístico-culturais 

em Moçambique, foi identificada a 

empresa Mozambikes que se dedica 

nos processos criativos e no melho-

ramento das condições de vida das 

populações.

Mozambikes é uma empresa mo-

çambicana que adapta bicicletas para 

o mercado, tem um cariz social, pro-

curando reduzir a pobreza através de 

um transporte pessoal de baixo custo 

e altamente eficiente. Em 2012, a 

empresa organizou um evento que 

tinha como objectivo transformar 

bicicletas em obras de arte com a 

participação de vários artistas.

As bicicletas transformadas passa-

ram a ser obras de arte e desde então 

alvos de diversas exposições na cida-

de de Maputo, ajudando bastante na 

promoção do projecto Moçambique 

assim como o Núcleo de Arte, seus 

artistas e respectivas obras.

Artistas plásticos incentivam 
uso de bicicletas

A bicicleta torna-se numa solução 

óbvia devido ao facto de ser um 

transporte pessoal barato e de baixa 

manutenção. Mas em Moçambique 

não existem muitas empresas a co-

mercializar bicicletas, as poucas que 

existem praticam preços inacessíveis 

para a grande parte da população 

moçambicana.

Mozambikes não é a primeira em-

presa a identificar a necessidade de 

se ter mais bicicletas em Moçambi-

que, pois muitos têm noção do im-

pacto que a bicicleta traria na vida de 

milhares de moçambicanos. Apesar 

das dificuldades de muitos para a sua 

aquisição devido ao elevado preço, 

decidiram abraçar o projecto.

A grande diferença reside no facto 

de a Mozambikes, se propor a mu-

dar o modelo de negócio de bicicle-

tas para oferecer a todas as provín-

cias de Moçambique uma bicicleta 

de qualidade a um custo reduzido 

fazendo assim chegar a todos, um 

pouco de desenvolvimento a um 

preço acessível. 

Por Abdul Sulemane

O 
elenco de Golpada 

Americana e os actores 

Matthew McConau-

ghey, Cate Blanchett e 

Lupita Nyong’o foram os gran-

des vencedores da cerimónia de 

entrega dos prémios do Sindica-

to dos Actores Americanos.

O Sindicato dos Actores dos 

Estados Unidos (Screen Actors 

Guild) realizou no Shrine Ex-

position Center, em Los Ange-

les, a 20ª cerimónia de entrega 

dos prémios SAG. Depois dos 

Globos de Ouro, entregues re-

centemente, estes prémios são 

vistos como um dos principais 

termómetros para os Óscares, 

nas categorias de actores, já que 

boa parte dos membros do SAG 

tem direito a voto nos galar-

dões que serão entregues a 2 de 

Março pela Academia de Artes 

e Ciências Cinematográficas de 

Hollywood. 

Na entrega, não houve grandes 

surpresas, a não ser na catego-

ria de melhor actriz secundária, 

onde a jovem Lupita Nyong’o, 

pelo desempenho em 12 Anos 

Escravo, derrotou a grande fa-

vorita Jennifer Lawrence. “Ser 

reconhecida pelos meus colegas 

é a maior honra de todas, e que-

ro agradecer-vos a todos”, disse a 

actriz, emocionada, no momen-

to de discursar. 

Nas outras categorias, os resul-

tados serviram para consolidar 

a posição de alguns favoritos 

aos Óscares. E o filme Golpa-

da Americana surge cada vez 

mais fortalecido, em relação a 12 

Anos Escravo e Gravidade, e le-

vou o prémio de melhor elenco.

Bradley Cooper foi o porta-

-voz dos seus companheiros de 

Golpada Americana 
mais fortalecido

elenco (Robert De Niro, Jen-

nifer Lawrence, Amy Adams e 

Christian Bale) e agradeceu a 

distinção em nome deles, dedi-

cando o prémio ao realizador e 

argumentista David O. Russell.

Como já havia sucedido nos 

Globos de Ouro, Cate Blan-

chett (por Blue Jasmine) ven-

ceu na categoria de melhor 

actriz, Matthew McConau-

ghey (O Clube de Dallas), na 

de melhor actor, e Jared Leto 

(O Clube de Dallas) na de me-

lhor actor secundário, o que faz 

deles os grandes favoritos aos 

Óscares.

O Life Achievement Award 

deste ano foi entregue à actriz 

Rita Moreno, vencedora de um 

Óscar e de um Globo de Ouro 

como melhor actriz secundária 

em West Side Story (1961). 

A actriz, que nasceu em Porto 

Rico e cresceu em Nova Ior-

que, recebeu o prémio especial 

das mãos do amigo de longa 

data Morgan Freeman.“Estou 

tão feliz! Aos 31 anos, ganhei 

um Óscar e pensava que ia pa-

rar por ali. E agora chega este 

prémio inesperado aos 82 anos; 

não posso acreditar”, afirmou, 

no discurso de agradecimento.

Nas séries de televisão, Bre-

akind Bad levou o prémio de 

melhor elenco de série dra-

mática e o de Modern Family 

em série cómica. Bryan Crans-

ton (Breaking Bad), Maggie 

Smith (Downton Abbey), Ty 

Burrell (Modern Family) e 

Julia Louis-Dreyfus (Veep) 

também sairam vencedores. 

Nas categorias de telefilme ou 

mini-série, venceram Michael 

Douglas (Behind the Cande-

labra) e Helen Mirren (Phil 

Spector). A.S

Recentemente, as redes sociais 

internacionais encheram-

-se de apreciações negativas 

porque a cantora Madonna 

pôs uma foto no Instagram do seu 

filho Rocco, num combate de boxe, 

com a legenda “disnigga”, numa re-

ferência clara ao termo ‘niger’, que é 

considerado depreciativo em relação 

aos negros.

De imediato começaram a chover 

as críticas acusando-a de racismo. O 

efeito foi de tal ordem que Madon-

na sentiu-se na obrigação de pedir 

desculpas. Segundo ela tudo não terá 

passado de um mal-entendido, já que 

terá utilizado a expressão de forma 

carinhosa. “Sinto muito se ofendi 

alguém ao usar a letra N no Insta-

gram”, escreveu ela depois de apa-

gar a primeira publicação. “Não era 

uma ofensa racial. Não sou racista”, 

escreveu, afirmando que a utilização 

da palavra não tem desculpa, mas a 

intenção, sim. “A palavra foi usada 

como um termo carinhoso com o 

meu filho, que é branco”, acrescentou. 

“É uma palavra provocadora e peço 

desculpa se deu às pessoas a impres-

são errada. Perdoem-me”, lamenta a 

cantora.

Há umas semanas, tinha havido uma 

outra polémica com a cantora que 

foi alvo de críticas por ter partilhado 

uma foto do mesmo filho Rocco, a 

exibir garrafas de bebidas alcoólicas 

com amigos. “A festa começou agora! 

Venha ela!”, escreveu no seu Insta-

gram, ao lado da polémica fotografia 

do adolescente a segurar uma garrafa 

de gin.

Também aí a cantora foi surpreen-

dida com a avalanche de comentá-

rios críticos à publicação e decidiu 

responder: “Ninguém estava a be-

Madonna acusada de racismo
ber, nós só nos estávamos a divertir! 

Acalmem-se e tenham algum senti-

do de humor. Não comecem o ano 

a fazer julgamentos”, pode ler-se na 

sua mensagem.

Para além de Rocco Ritchie, fruto do 

relacionamento com Guy Ritchie, a 

cantora é mãe de Lourdes, 17 anos, 

resultado do casamento com Carlos 

Leon, de David Banda e de Mercy 

James, ambos filhos adoptivos, com 

oito anos. 

A exposição nas redes sociais tem 

sempre duas faces. Tanto pode dar 

mais brilho às celebridades, como 

pode ser terreno de conflito. Madon-

na que o diga. 

Quando se fala da exposição pública 

das celebridades por norma pensa-

mos apenas nos eventuais benefícios. 

Mas também existem riscos. Prin-

cipalmente quando não se domina 

na perfeição o intrincado universo 

digital. 

Muitos de nós já fomos alvo de pe-

quenos conflitos, mal-entendidos e 

confusões nas redes sociais, ou por-

que publicamos qualquer coisa que 

foi percebida da forma errada por 

alguém, ou simplesmente porque 

ainda continuamos a olhar as re-

des como se fossem espaço privado 

quando na verdade, em grande me-

dida, são espaço público.

No caso das maiores celebridades 

do planeta até tendemos a imaginar 

que os seus perfis são geridos por 

especialistas que garantem a melhor 

exposição possível dos seus clientes. 

Mas, e se não for assim?

No caso de Madonna, a cantora que 

na década de 1980 percebeu melhor 

que ninguém que a exposição da 

intimidade gerava curiosidade, pelo 

menos actualmente não parece ser. 

Nesta nova era em que toda a gente 

se expõe, parece estar a ter algumas 

dificuldades de adaptação. Pelo me-

nos nas últimas semanas, por duas 

vezes, foi duramente criticada nas 

redes sociais. A.S

Há cerca de 50 anos, os Be-

atles foram pela primeira 

vez aos Estados Unidos e 

saíram de lá com a cer-

teza de que eram a mais popular 

banda do planeta. Nesta semana 

vão ser reeditados os álbuns do 

grupo que reflectem essa aventura 

americana.

Foi a 7 de Fevereiro de 1964, que 

os Beatles chegaram ao aeroporto 

John F. Kennedy de Nova Ior-

que, sendo recebidos com gritos 

por cerca de três mil fãs. A banda 

Ecos da digressão triunfal
de Liverpool já era um verdadeiro 

acontecimento na Europa, mas o gi-

gante mercado americano ainda es-

tava em certa medida por conquis-

tar. O fenómeno desenvolveu-se aí 

de forma mais lenta. Daí que Paul 

McCartney, John Lennon, George 

Harrison e Ringo Starr tenham de-

cidido empreender a primeira visita 

aos Estados Unidos. 

A primeira acção de promoção foi 

desencadeada dois dias depois de 

terem aterrado em Nova Iorque, no 

popular programa de TV The Ed 

Sullivan Show. Nessa noite, 74 

milhões de espectadores ligaram 

a TV para assistirem à interpre-

tação de cinco canções, entre elas 

She loves you e I want to hold 

your hand.

Depois dessa estreia televisiva, 

a sua fama nos Estados Unidos 

nunca mais parou de crescer, ten-

do regressado várias vezes entre 

1964 e 1966, ano em que deixa-

ram de dar concertos, para se de-

dicarem sobretudo à composição, 

até à separação, em 1970. A.S

A cultura do uso da bicicleta é a tomba dos artistas num mundo mais motorizado

Rainha do Pop Madonna
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Fernando Manuel (texto)
Ilec Vilanculo (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Já nem me lembro bem como é que foi, mas a verdade é que passámos muitas 

noites sentados na varanda duma casa que tem um azulejo onde está escrito: por 

bem a nossa casa vem.

Era a casa do Kok Nam.

Foi ali onde se criou e desenvolveu a ideia da mediacoop.

Éramos 13.

Hoje a mediacoop são quatro ou cinco pessoas, mas resistimos e é bom dizer para 

quem não sabe que, o mediaFAX foi o primeiro jornal electrónico deste país e que o 

SAVANA foi o primeiro semanário independente deste país.

O SAVANA e o mediaFAX quer queiram, quer não são jornais pioneiros em questões 

de independência, de amor à verdade e coisas que tais.

Já é tarde para matar esse sonho embora não falte vontade e é por isso que o Governo 

fez o que fez quando morreu o primeiro director deste jornal, o Kok Nam.

Éramos 13. 

Agora somos cinco. 

Outros morreram, outros ficaram malucos e outros abandonaram-nos, mas cá estamos 

alguns de nós.

Um dos sobreviventes é o Fernando Manuel. Sempre ao telefone.

Tem graça que Fernando Manual não tem telemóvel, não sabe ligar computador, não 

tem conta no facebook, não tem email e nem sabe qual é a sua conta bancária e muito 

menos o seu NUIT. 

É um animal selvagem e como diz o Fernando Lima, o Fernando Manuel continua a 

viver no século XVIII. 

Oh…lá lá…oh…lá lá… Aí está o Fernando Manual em família sem telemóvel, sem 

facebook, sem email e sem nada mais com parte dos seus filhos. Filipa Joana Pendula 

e o Fernando Manuel Pendula. 

Bonitões, não é…

Isto foi no dia 20 de Janeiro, esta segunda-feira. Foi o dia que completou 61 anos.

Há uma coisa de que o Naíta não gosta. 

É que digam que ele é macua.

Ele diz sempre: “eu não sou macua, sou koti”.

E tem razão.

Ele é da província de Nampula, mas em Nampula ele é de Angoche.

Em Angoche há kotis. O Naíta é koti e tem essa cultura e como todo o bom koti ele 

diz que não há mulheres feias. Toda a mulher é bonita.

O José Cabral é do género.

Bom fotógrafo, bom de olho, bom do copo e apreciador de boas mulheres.

Estamos juntos.              

O basquetebol dá-nos prata pelo menos. É como o atletismo. O resto não interessa. 

Que perguntem ao Francisco Mabjaia, presidente da Federação Moçambicana de Bas-

quetebol e Mucavele.   

Ou interessa.

Não interessa nada...       

Armando Inroga, ministro da Indústria e Comércio e Maria Vicente, administradora 

de Marracuene, podem responder-vos.    

Isso não interessa…
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Foto Urgel Matula

Tal e qual um objecto Pilatos, 

o Conselho Constitucional 

(CC) rejeitou o recurso do 

Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM) contra os re-

sultados da eleição em Gurué (Zam-

bézia), com o fundamento de que o 

partido de Daviz Simango recorreu 

contra os resultados divulgados pela 

deveria ter apelado contra a rejeição 

protesto do MDM, porque a denún-

cia deveria ter sido feita à Comissão 

 

-

sideração os factos do caso e a 

eleição muito questionável do 

candidato da Frelimo, Jahanguir 

 

-

cial da folha de resultados (edital) a 

editais, os resultados deram a maio-

comissão eleitoral distrital anunciou 

o resultado, foi proclamado vencedor 

Recorde-se que o CC chumbou, em 

apresentado pelo MDM, no qual o 

partido solicitava a anulação da vo-

tação e, consequente, repetição do 

processo eleitoral no distrito de Ka-

Pôncio Pilatos vive no Conselho Constitucional

Rejeitado protesto do MDM no Gurué
Mubukwana, no município de Ma-

respeitou o “princípio da impugnação 

Última esperança

a eleição de Gurué, o MDM acredi-

tava que não havia qualquer possibi-

lidade de rejeição na medida em que 

toda a documentação necessária foi 

dos prazos estabelecidos por lei, tanto 

locais, assim como o protesto ao nível 

Comissão Distrital do Guruè ter 

divulgado os resultados intermédios, 

um protesto pontual tendo em conta 

a nossa contagem paralela, segundo 

os editais que depois encaminhamos 

ao Conselho Constitucional” , disse 

ganhámos a presidência no municí-

pio da cidade de Gurué”, disse De 

ter respondido o protesto remetido 

“pelo nosso pessoal” não preocupa o 

MDM , pois o partido remeteu as 

Para Gurué, o MDM sustentou o 

seu protesto com base na contagem 

paralela da votação por si efectuada 

clara ao seu candidato presidencial, 

José Manuel de Sousa, mandatário 

do MDM, não tem dúvidas que a 

lei eleitoral moçambicana é das me-

lhores que existem no continente 

africano, daí que acredita que a ser 

implementada à letra pode assegurar 

-

tendimento de De Sousa, tem a ver 

com a sobreposição do poder político 

o CC diz é verdade porque efectiva-

mente não conseguimos uma impug-

que objectivamente explicamos no 

eleitoral exige que qualquer reclama-

ção dos concorrentes deve ser feito 

junto à mesa de votação (assembleia 

de voto), mas muitos delegados do 

MDM foram deliberadamente de-

tidos pelas autoridades policiais, 

muitas vezes sob alegação de que os 

delegados do MDM estavam a “per-

turbar o andamento” dos trabalhos 

mesmos delegados, segundo se pro-

vou à posterior, foram depois libertos 

tanto pela polícia, assim como por ju-

ízes de instrução, depois de concluir 

manutenção da detenção dos mem-

-

ram propositadamente orquestradas 

pelo poder político (Frelimo), pois a 

remoção dos fiscais e delegados do 

MDM das mesas de votação criou 

-

(Redacção e Boletim da AWEPA)  

-
gramas interactivos estão cada vez mais acusadores, porque comemorou 
em família as 71 primaveras, o cachimbo, magnânimo, anunciou a meia 

mesa algures na Ponta Vermelha está uma exigência para que volte em 
paz e segurança a Satunjira para continuar com preliminares antes do 

escrito às últimas propostas da Renamo, que se interrompa no entretanto 
a palhaçada semanal e unilateral feita a partir do Centro de Conferências 

a circular entre os militantes do partidão listas questionando os poderes 
da CP em designar candidatos presidenciais, o facto de os mesmos esta-
rem em campanha mesmo antes do conclave de Fevereiro, entre outros 

-

homem da travessia do deserto a partir da província das florestas …

agora do ministro que não goza das simpatias da comunicação social para 

-
dos naturais de olhos em bico, contra os nossos novos aliados também de 

-
lha num dos canais televisivos que se prestou ao frete …

-

privada que se anuncia?

-
gência de se travar o conflito senão vão secar os investimentos e os gran-

-
ras vagas, ocupa a cadeira de um ministério que, entre outras coisas, tem 
nas mãos a batata quente do fatídico acidente da nossa companhia de 

divulgação dos resultados do acidente, o nosso jovem ministro acha que 
é uma questão de soberania Moçambique ir fazendo os “leaks” sobre as-

conservador nestas matérias, de repente, se mostra tão amigo do “direito 
à informação”?

-
adir um dos painelistas de dizer que aqueles 20 telespectadores não eram 
representativos da opinião pública moçambicana; no país em que somos 

-
biciosos macuacuinhos do G-40, cada vez que um dos seus ex-alunos 
aparece na tv imaculadamente vestido, mas a dizer tudo o que contraria 
os ensinamentos de pensamento crítico que se espera de um “académico”, 
adquiridos com muito sacrifício do mesmo povo cuja inteligência e pers-

Em voz baixa

telespectadores, deve ter rebentado a escala com a última entrevista da 

deve ter ficado muita gente de orelhas quentes …
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Por Raul Senda

Sob auspícios do Parla-

mento Juvenil, o jornalista 

e activista dos direitos hu-

manos, Josué Bila, lançou, 

na última sexta-feira, em Maputo, 

a primeira obra sobre direitos hu-

manos em Moçambique.

Intitulado: “Direitos Humanos 

em África - questões moçambica-

nas” o livro lança um desafio aos 

jornalistas na abordagem de ques-

tões ligadas aos direitos humanos 

no país, que para o autor, negli-

gencia os direitos fundamentais 

na vertente social.

Para Josué Bila, os jornalistas mo-

çambicanos devem abordar esta 

matéria sobre o ponto de vista da 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.

Direitos humanos em 
Moçambique reflectidos em livro

Entende Bila que no contexto ac-

tual, as produções sobre direitos 

humanos existentes em Moçam-

bique são muito fragmentadas na 

medida em que há muito desco-

nhecimento acerca da mesma ma-

téria. Esta situação é ainda agu-

dizada pela falta de interesse dos 

jornalistas bem como das próprias 

chefias editorais.

Continua referindo que falar dos 

direitos humanos é uma questão 

política muito séria porque os afri-

canos ainda não aceitam questões 

básicas da ética universal.

Sublinha que o desinteresse pelos 

assuntos relacionados com os di-

reitos humanos deve-se também 

em parte à falta duma política 

concreta da formação nesta área.

No entender de Bila, em Moçam-

bique, a protecção, defesa e imple-

mentação dos direitos humanos 

foi tradicional e publicamente 

vítima do discurso policializante e 

judicializante, defensor das liber-

dades individuais quando violadas 

pelo Estado. 

Diz que em Moçambique, difi-

cilmente os direitos humanos são 

debatidos em prisma de políti-

cas públicas para o direito à vida, 

educação, saúde, saneamento, ali-

mentação, habitação, emprego e 

outros.

Para o autor, o discurso policia-

lizante e judicializante é o que 

mais abunda no imaginário dos 

moçambicanos, até ao ponto de 

qualquer pesquisa em direitos 

humanos apontar, em larga escala 

percentual, respostas que os ligam 

aos criminosos, tortura e institui-

ções de administração da justiça.         

É nessa senda que Bila procurou 

na sua obra trazer um debate mui-

to mais amplo englobando o vec-

tor judicial/policial bem como no 

aspecto social. 

Diz que há necessidade de ade-

quar a matéria dos direitos hu-

manos à realidade africana, facto 

que não se verifica neste momento 

visto que os direitos humanos são 

interpretados sob ponto de vista 

europeu ou americano. 

Para além da descrição histórica 

dos direitos humanos em Mo-

çambique, o autor traz análises e 

entrevistas a personalidades liga-

das à área e não só. Da lista dos 

entrevistados constam os nomes 

de académicos, jornalistas e ac-

tivistas onde se destaca António 

Gonçalves, Arão Valoi, Book 

Sambo, Conceição Osório, Cus-

tódio Duma, Dick Niggaz, Elísio 

Macamo, Ericino de Salema, João 

Carlos Trindade, José Macuane, 

Leopoldo de Amaral, Lourenço 

do Rosário, Manuel de Araújo, 

Severino Ngoenha e Silas Grecco.

A cerimónia do lançamento da 

obra decorreu nas instalações do 

Parlamento Juvenil e contou com 

presença de figuras renomadas no 

mundo dos direitos humanos bem 

como no activismo das causas so-

cais. Dentre os presentes conta-se 

Salomão Muchanga, presidente 

do Parlamento Juvenil, Custódio 

Duma, presidente da Comissão 

Nacional dos Direitos Humanos 

entre outros.                           
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A 
Electricidade de Moçam-

bique (EDM), em parceria 

com a Moçambique Celular 

(mCel), procedeu na pas-

sada quinta-feira,16 de Janeiro, em 

Maputo, a assinatura de um memo-

rando de entendimento para a dispo-

nibilização da venda de recargas de 

energia eléctrica do sistema pré-pago 

Credelec através da plataforma do 

mkesh produto da carteira móvel.

Esta iniciativa tem como objectivo 

oferecer mais pontos de aquisição 

das recargas Credelec via mkesh na 

cidade e província de Maputo onde 

os utentes poderão comprar a altu-

ra que o desejarem por meio de um 

telefone celular, com comodidade, 

segurança e reduzindo deste modo o 

tempo de espera e as enchentes nos 

postos de venda da mesma de forma 

a acrescentar valor e dar mais-valia 

na qualidade de serviços prestados 

pela EDM.

Compra de credelec 
ainda mais acessível
Por Nélia Jamaldine

Segundo o Presidente do Conselho 

de Administração da Carteira Móvel, 

SA Abubacar Chutumia, a sua insti-

tuição disponibiliza uma vasta rede 

de distribuição e partilha de experi-

ências e desafios com a EDM na sua 

perspectiva de expansão de serviços 

financeiros móveis a escala nacional, 

possibilitando a cobertura de cerca 

de 60% da população desprovida de 

serviços financeiros básicos.

Por seu turno, o Presidente do Con-

selho de Administração da EDM, 

Augusto de Sousa Fernando, refe-

riu que a parceria com vista a venda 

das recargas do sistema pré-pago de 

energia eléctrica via celular na pla-

taforma mkesh trará a massificação 

de venda das mesmas, oferecendo 

opções diversificadas de postos de 

venda. 

Referir que a EDM contabiliza mais 

de um milhão de consumidores e em 

2013 atingiu uma cobertura de 84% 

de utilizadores de energia eléctrica 

Os petizes internados no 

Hospital Geral Jóse 

Macamo receberam 

recentemente uma vi-

sita especial da Sociedade de 

Águas de Moçambique, pro-

prietária da Água da Namaa-

cha, no âmbito da sua acção de 

responsabilidade social no país. 

Esta acção que procura estreitar 

os laços entre as duas institui-

ções enquadra-se no famoso 

lema “As crianças são as flores 

que nunca murcham”, dando 

oportunidade a esta instituição 

de poder minimizar o sofri-

mento dos mais novos. 

Sendo assim, a Sociedade de 

Águas de Moçambique fez-se 

presente na Pediatria do Hos-

pital José Macamo, para convi-

ver com cerca de 100 crianças 

que lá se encontram, e ao mes-

mo tempo proporcioná-las al-

gum apoio diferencial.

Num ambiente alegre e dife-

rente para as crianças e suas 

mães, a Sociedade de Águas de 

Moçambique entregou-se ao 

espírito e ganhou simpatia dos 

petizes com a oferta de brin-

quedos, doces, camisetes, ba-

lões, livros de banda desenhada 

e DVD´s sobre a importância 

que a água tem no desenvol-

vimento humano e social e, 

obviamente, foram oferecidas 

garrafas de Água da Namaacha 

Júnior que, com os seus autoco-

lantes, fizeram as delícias dos 

Crianças do HGJM recebem 
visita especial

mais pequenos.

Um dos pontos mais altos deste 

encontro foi a transmissão de en-

sinamentos às crianças e às mães, 

sobre a necessidade de evitar doen-

ças como a malária, a diarreia, en-

tre outras, através da aplicação dos 

adequados cuidados de higiene e na 

utilização adequada da água.

Na ocasião, a Dr.ª Paula Gonçalves, 

directora do Serviço de Pediatria, 

afirmou estar muito satisfeita e 

reconhecida à Água da Namaacha 

pela disponibilidade de apoiar es-

tas crianças, referindo que gostaria 

que este exemplo fosse seguido por 

outras entidades do sector privado, 

colaborando assim para suprir al-

gumas necessidades da Pediatria.

A mesma continuou por salientar a 

importância que tem esta parceria 

entre estas instituições, especial-

mente por marcas reconhecidas na-

cionalmente pelo seu apoio 

num bem essencial.

Por seu turno, o director de 

Marketing da Sociedade de 

Águas de Moçambique, Mi-

guel Padrão, afirmou que a 

Água da Namaacha tem vin-

do sempre a priorizar, na sua 

componente de responsabili-

dade social, as parcerias com 

instituições que trabalham 

com crianças, principalmen-

te aquelas que, de uma forma 

mais permanente, se debatem 

com dificuldades de vária 

ordem, tentando contribuir 

para que todos estes homens 

e mulheres do amanhã alcan-

cem níveis de bem-estar que 

permitam contribuir de for-

ma efectiva para o desenvol-

vimento harmonioso do todo 

nacional.

 

Um total de USD 100 

mil é o valor rece-

bido recentemente 

pela Organização 

não Governamental (ONG) 

Malária Consortium a ser 

usado no projecto inovador 

de diálogos comunitários em 

Moçambique, no Ministério 

da Saúde para reduzir doen-

ças tropicais negligenciadas 

(DTNs). Esta quantia mone-

tária foi disponibilizada pela 

Fundação Bill & Melinda 

Gates.

Doenças negligenciadas são 

um grupo de infecções tro-

picais que afectam especial-

mente as populações de baixo 

rendimento como é o caso de 

algumas populações do conti-

nente africano, asiático e ame-

ricano. Algumas dessas doen-

ças têm conhecido medidas 

Malária Consortium activa no 
combate das DTNs em Nampula

preventivas ou agudos tratamentos 

médicos que estão disponíveis no 

mundo desenvolvido, mas que não 

são universalmente disponíveis nas 

áreas mais pobres.

Segundo o Director Técnico da 

Malária Consortium, Sylvia Meek, 

ainda não existem muitos mode-

los para aumentar a participação 

da comunidade nestas campanhas, 

particularmente para reforçar a 

compreensão dessas doenças e a 

confiança na eficácia do tratamento 

massivo da população, reduzindo 

de forma considerável a participa-

ção em campanhas massivas de tra-

tamento, dificultando deste modo o 

controlo das DTNs.

Meek fez saber ainda que vários são 

os factores que contribuem na baixa 

participação em campanhas massi-

vas de tratamento, entre as quais a 

compreensão limitada da sua fina-

lidade pela comunidade e também 

percepções locais destas doenças 

por parte dos trabalhadores de 

saúde, mantendo deste modo 

as taxas de prevalência de DTN 

no país extremamente elevadas. 

Contudo, a Malária Consor-

tium Moçambique vai apoiar o 

treinamento de líderes comu-

nitários, trabalhadores de saúde 

e voluntários na abordagem de 

diálogo comunitário de modo 

a ajudar a desenvolver a capa-

cidade de voluntários e líderes 

comunitários para conduzir 

diálogos estruturados, onde os 

participantes compartilham 

suas próprias histórias pessoais 

e percepções sobre as doenças.  

Refira-se que este novo pro-

jecto terá como área de foco a 

Província de Nampula, Mo-

çambique, onde há maiores ta-

xas de prevalência registada em 

alguns distritos. 

Nélia Jamaldine

Cerca de 350 crianças com 

idades compreendidas de 

zero aos 18 anos, pertencen-

tes aos orfanatos Dom Orion 

e Ministério Arco-íris, beneficiaram, 

na última quinta-feira, dia 16 do mês 

em curso, em Maputo, de uma doa-

ção proveniente do Projecto Solidá-

rio interno pertencente aos colabora-

dores da Vodacom.

Esta iniciativa por parte da operado-

ra surgiu no âmbito do programa de 

responsabilidade social da mesma, e 

das festividades do dia da família no 

ano passado, altura em que o projec-

to teve o seu pontapé de saída. Esta 

ocasião foi oportuna para que os co-

laboradores doassem bens perecíveis 

e não perecíveis recolhidos a nível 

institucional, a estas crianças.

Colaboradores da Vodacom 
em projecto solidário

Segundo a Relações Públicas da Vo-

dacom, Paula Zandamela, o objecti-

vo do Projecto Solidário interno foi 

envolver os colaboradores numa boa 

causa, acreditando que se cada um de 

nós der um pouco de si talvez num 

futuro próspero consigamos alcançar 

um País melhor, mais íntegro e com 

instinto solidário.

Zandamela acrescentou ainda que o 

mais importante, dentro ou fora das 

entidades empresariais é que as pes-

soas se unam e que de forma estru-

turada encontrem formas eficazes de 

ajudar aos que mais necessitam, so-

bretudo as crianças, que são o futuro 

do amanhã.

Refira-se que, com a referida doa-

ção, o Projecto Solidário interno está 

consciente que não irá suprir todas 

as necessidades dos orfanatos Dom 

Orion e Ministério Arco-íris, mas 

tem a plena consciência que será de 

uma grande ajuda para os responsá-

veis de ambas instituições que dia-

riamente lutam para combater as 

necessidades mais básicas de todas as 

crianças.

Produtos alimentares, vestuário e 

brinquedos, destacam-se nas doações 

efectuadas aos orfanatos acima referi-

dos.Nélia Jamaldine

do sistema pré-

-pago.

Recorde-se que 

o mkesh junta-se 

a outros presta-

dores de serviços 

que já trabalham 

com a EDM na 

venda de recargas 

de Credelec desde 

Novembro e De-

zembro do ano 

passado nome-

adamente Mil-

lennium Bim, e 

Banco Comercial 

e de Investimen-

tos (BCI).

Presidente do Conselho de Administração da EDM, 
Augusto de Sousa Fernando e o seu homólogo da 
Carteira Móvel, SA Abubacar Chutumia no acto da 

assinatura da parceria

Sociedade de Águas de Moçambique fez-se presente na Pediatria do Hospi-
tal José Macamo no ambito da sua responsabilidade social

Por Nélia Jamaldine
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A 
partir de agora os clien-

tes da DStv Moçambique, 

concessionária da Multi-

Chioce África, têm à sua 

disposição a próxima geração de 

PVR nomeadamente o Decoder 

Explora, que é um novo sistema 

operativo de maior qualidade HD.

Trata-se de um dispositivo electró-

nico de armazenamento de dados, 

em que a principal característica 

comparando ao de uso actual é o 

aumento da capacidade de armaze-

namento por possuir um disco duro 

de dois terrabites possibilitando ao 

usuário gravar cerca de 220 horas 

em HD/SD assim como também 

a disposição no visor dos títulos de 

vídeo através do aplicativo DStv 

Catch Up.

Segundo o Director-geral da Mul-

tiChoice Moçambique, Eduardo 

Continentino, fez saber que cientifi-

camente falado o Decoder na verda-

Mais horas de gravação 
com Decoder Explora

de é um computador, pois permite 

armazenamento de conteúdos atra-

vés das suas diversas funcionalida-

des assim como efectuar downloads 

ilimitados através do sintonizador e 

transponder.

Continentino acrescentou ainda que 

pela sua comodidade na utilizarão 

através de um único botão, a Dstv 

está a dar a oportunidade dos seus 

clientes poderem aceder à progra-

mação de forma fácil.

Contudo, o Explora traz um vasto 

leque opcional e ao serviço do uti-

lizador, fora o seu rápido processa-

mento que trará a possibilidade de 

assistir aos programas legendados 

sendo eles directos ou gravados com 

as opções de recuar, adiantar ou por 

visualização lenta com uma imagem 

melhorada.

Referir que o preço de aquisição do 

Decoder é de 10.999.00 meticais, e 

já está disponível nas lojas da Mul-

tiChoice. Nélia Jamaldine

Uma empresa vocacionada 

na área de comércio e dis-

tribuição de equipamento 

informático e consumíveis 

acaba de se instalar na capital mo-

çambicana. Designado M.I Serviços 

e Investimentos, o investimento é de 

parceiros moçambicanos com uma 

vasta experiência na área.

“Somos pessoas dinâmicas, com alto 

sentido de responsabilidade e pre-

ocupadas com a complexidade do 

mundo, explicou Sérgio João, direc-

tor geral da empresa”. Segundo este, 

através do Know-how que a equipa 

de trabalhadores oferece, a empresa 

aposta em soluções eficazes em bene-

fícios dos seus clientes.

Agimos de forma eficiente, atenden-

do imediatamente às preocupações 

dos nossos clientes no local em que 

estes se encontram, criando dessa 

forma um valor agregado aos negó-

cios dos nossos clientes, ao mesmo 

tempo que vamos criando vantagens 

competitivas”, explicou, realçando o 

maior diferencial que a empresa ofe-

rece.

Aliás, a M.I Serviços e Investimen-

tos, tal como fizeram notar os seus 

gestores, está comprometida com a 

excelência e o cumprimento dos seus 

técnicos, por via de identificação e 

criação de respostas correctas, efica-

zes e pontuais às necessidades dos 

seus clientes.

Com uma visão de integrar, a curto 

prazo, o grupo de líderes nacionais 

nesta área, para além do comerciali-

M.I Serviços e Investimentos 
abre escritório em Maputo

zação e distribuição de equipamento 

informático e seus consumíveis, a 

M.I Serviços e Investimentos pre-

tende alargar os seus serviços no 

ramo de material do escritório.

“Queremos assegurar, de forma efi-

caz e antecipada, o fornecimento de 

equipamentos informáticos e seus 

consumíveis e diverso material do es-

critório, criando maior comodidade 

aos seus clientes, independentemen-

te da sua localização”. Para o efeito, 

a empresa dispõe de viaturas para 

entrega de encomenda ao domicílio. 

“Para clientes sedeados fora do raio 

por nós estimado, oferecemos, a débi-

to, algum valor mínimo para o envio 

do produto”.

No âmbito do cumprimento na 

prestação de melhores serviços aos 

clientes, baseado na qualidade, na 

interactividade, na capacidade de 

resposta imediata e na visão perspec-

tiva, a empresa privilegia o contacto 

permanente através das tecnologias 

de informação e comunicação assen-

tes no atendimento personalizado e 

auscultação detalhada das necessida-

des dos seus clientes. “É nesse con-

texto que buscamos desenvolver um 

profundo entendimento das necessi-

dades diárias dos nossos clientes em 

termos de materiais, afim de apre-

sentarmos soluções fiáveis, eficazes a 

essas mesmas necessidades”. 

Eduardo Conzo

A 
cerveja moçambicana Lau-

rentina Premium conta 

o sucesso da sua saga das 

Noites 100% Premium, que 

tornou as noites mais apetecíveis 

para a nata maputense. Com as suas 

decorações especiais, requinte, gla-

mour, a marca quis se juntar ao en-

tretenimento, criando um link entre 

a mesma, a música, estabelecimentos 

de renome e os seus clientes.

A última temporada das Noites 

100% Premium iniciaram em Agos-

to do ano transacto com muita mú-

sica e diversão nocturna. O conceito 

surgiu com a ideia de em pelo me-

nos uma duas vezes por mês, a Lau-

rentina Premium escolher um esta-

belecimento da cidade de Maputo, 

transformando-o a rigor de forma a 

criar um ambiente 100% Premium.

Este conceito procura igualmente 

oferecer a estes estabelecimentos um 

destaque elevando a sua estrutura e 

beleza. No seu exterior, os estabele-

cimentos foram decorados com pro-

jectores LED, panos de licra com as 

cores da Laurentina Premium e um 

“tapete verde” à entrada, para rece-

ber os convidados, oferecendo-lhes 

uma Laurentina Premium como 

“welcome drink”. Já no interior, os 

convidados foram envolvidos num 

ambiente de luxo, com iluminação 

alusiva às cores da Laurentina Pre-

mium, serventes vestidos a rigor e 

O sucesso das noites 100% Premium
bem dotados na arte de servir a Lau-

rentina Premium, e grandes artistas 

que maravilham os convidados com 

actuações de mão cheia.

As primeiras Noites 100% desta 

temporada tiveram lugar na Ter-

ceira Edição do Morejazz Series, 

em Agosto, e contaram com artistas 

como Moreira Chonguiça, Jonathan 

Butler, Hugh Masekela e Isabel No-

vela.

Seguiram-se, entretanto, Noites 

100% Premium com actuações de 

artistas internacionais, como Dja-

van, Rui Veloso e Earl Klugh, e 

nacionais, como a Sheila Mahoze 

e Seth Suaze. Mais recentemente a 

Laurentina Premium esteve presente 

no “Vodacom Mozambique Fashion 

Week”, garantindo o mais alto nível 

de requinte e glamour nestas Noites 

100% Premium.
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Director-geral da MultiChoice Moçambique, Eduardo Continentino explicando como 
funciona o Decoder Explora

“Somos pessoas dinâmicas, com alto sentido de responsabilidade e preocupadas 
com a complexidade do mundo, explicou Sérgio João, director geral da empresa

Laurentina Premium conta o sucesso da sua saga das Noites 100% 
Premium,
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