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Na calada da noite órgãos eleitorais voltam a atacar 

- Ismael Mussá

“O País quer um governo de inclusão”
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Silvério Ronguane Venâncio Mondlane António Muchanga

Uma semana depois da 
realização das quintas 
eleições gerais em Mo-
çambique ainda não há 

resultados finais, mas tudo indi-
ca para irregularidades generali-
zadas, que sugerem uma fraude 
monumental. Contudo, os dados 
provisórios e contagens paralelas 
que vão sendo publicados mos-
tram uma vitória de Filipe Nyusi 
nas presidenciais, mas também  
uma clara penalização política 
por parte do eleitorado ao parti-
do Frelimo. O partido que forma 
governo desde 1975 vai perder 
mais de 40 deputados, a Renamo 
aumenta em quase 50% e o MDM 
duplica. Com os resultados agora 
alcançados há indicações claras 
de que o eleitorado votou por um 
maior equilíbrio na Assembleia da 
República, o que pode explicar o 
facto de Nyusi ter recolhido mais 
votos que a Frelimo, que há 40 
anos controla o Estado e a socie-
dade e ainda dispõe de artifícios 
para eleitoralmente colher vanta-
gens indevidas e fintar a oposição. 
As votações coreanas (quase 100% 
dos eleitores inscritos foram vo-
tar) em Massangena e Chicuala-
cuala (Gaza), a violência eleitoral 
e abertura tardia das mesas nos 
círculos eleitorais onde a Freli-
mo goza de menor simpatia, são 
exemplo disso.

O Parlamento, a chamada escoli-

nha do barulho, vai ganhar ânimo. 

António Muchanga, o incendiário 

porta-voz de Afonso Dhlakama 

e Venâncio Mondlane, um dos 

jovens mais eloquentes na are-

na política nacional, juntamente 

com Silvério Ronguane, Fernando 

Bismarque (MDM) e Mohamed 

Yassine(Renamo), deverão ser as 

novas estrelas do Parlamento, que 

promete trazer acalorados deba-

tes na versão 2015-2019. A opo-

sição ganhou em seis províncias 

(Manica, Sofala, Tete, Zambézia, 

Nampula e Niassa) reinstalando 

o cenário político de 1999, quan-

do a Frelimo apanhou o seu maior 

“susto”dos tempos da democracia 

multipartidária.

No rescaldo eleitoral, a Rena-

mo, através do seu líder Afonso 

Dhlakama e o MDM, também 

através do seu presidente Daviz 

Simango, já contestaram os resul-

tados por terem sido marcadas por 

várias irregularidades. Há cada vez 

mais evidências que houve núme-

ros adulterados a favor da Frelimo 

e Filipe Nyusi com o beneplácito 

-Números coreanos em Gaza indiciam enchimento de urnas
- Gaza e Tete serão de novo os campeões dos ilícitos
-Venâncio Mondlane, Mohamed Yassine, Ronguane e Bismarque, as novas estrelas do Parlamento
-António Muchanga, o incendiário porta-voz de Dhl, regressa a casa que o notabilizou com Eduardo Namburete 
-Gabriel Júnior, o ex-pastor da IURD, não entra à primeira, mas pode ser salvo por ministeriáveis

SAVANA na ressaca das eleições

Atrasos, confusão e trafulhices no apuramento 
sugerem vergonhosa fraude

Por Francisco Carmona* / Fotos de Naíta Ussene

dos órgãos de administração elei-

toral.

Afonso Dhlakama fez notar que os 

episódios ocorridos em locais como 

cidade da Beira (Sofala), Tsanga-

no (Tete), Ilha de Moçambique, 

Angoche, Nacala (Nampula) re-

tiram credibilidade do processo. 

Garantiu que o seu partido está a 

efectuar uma contagem paralela da 

votação e vai usar os meios legais 

para contestar o processo. Daviz 

Simango manifestou a sua indig-

nação, a partir da cidade da Beira, 

pela forma matreira como decor-

reu o processo. Simango fez notar 

que a eleição sai manchada por um 

processo eleitoral “viciado, repleto 

de irregularidades e violência, que 

não seria aceite em nenhum país 

democrático”. 

Depois das declarações de ocasião 

um dia após a eleição, a missão de 

observação da União Europeia diz 

que está preocupada com a lenti-

dão que se verifica no processo de 

contagem e apuramento de votos 

em toda as províncias. Nesta terça-

-feira, a missão da UE manifestou 

a sua preocupação com os atrasos 

do apuramento dos resultados a 

nível distrital e provincial em al-

gumas províncias, e considera que 

estes incidentes durante o processo 

de apuramento, aliados à ausência 

de uma explicação oficial pública 

sobre estas dificuldades, deteriora 

o que tinha sido um início ordeiro 

da jornada eleitoral.

 

Os apuramentos provinciais deve-

riam terminar nesta segunda-feira 

e as distritais no último sábado. 

Estes prazos não estão a ser cum-

pridos. Os observadores da UE 

falam da “falta de organização e 

conhecimento dos procedimen-

tos de apuramento, tratamento 

incorrecto das actas e material de 

votação e métodos de apuramento 

demorados”. O reposicionamento 

da UE surge depois de um coro 

de recriminações contra as missões 

de observação internacional que 

foram acusadas localmente de vi-

rem a Moçambique fazer “turismo 

político” .

Já em comunicado distribuído 

nesta terça-feira em Maputo, a 

embaixada dos Estados Unidos da 

América afirma que está também 

apreensiva com o desenrolar do 

processo e apela a uma contagem 

de votos rigorosa.  

“Anotamos algumas irregularida-

des surgidas na reconciliação dos 

resultados das mesas de voto com 

as contagens distritais. Encora-

jamos a CNE a continuar o seu 

papel importante num espírito de 

abertura, e a favor da confiança no 

processo”, sublinham.

O atraso na divulgação oficial dos 

resultados distritais e provinciais 

está a merecer protestos não só 

dos partidos políticos, um com-

portamento considerado como 

produto de uma evolução natural 

da sociedade e com uma Frelimo 

desgastada pelo longo tempo de 

permanência no poder.

Há registo de um apuramento 

desorganizado, onde não foram 

Desorganização manchou as quintas eleições gerais em Moçambique  
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dadas instruções as comissões dis-

tritais das eleições (CDE) sobre 

a forma como deveria ser feito o 

apuramento distrital, que consisti-

ria no simples somatório dos edi-

tais de todas as assembleias de voto 

da cidade ou distrito. Não havendo 

esta orientação do STAE a nível 

nacional, cada CDE criou seus 

próprios sistemas. Os especialistas 

que seguem as contagens sugerem 

que as maiores irregularidades não 

se verificaram no dia da votação, 

mas sobretudo na manipulação de 

resultados por via dos editais “tra-

balhados nas CDE.

De uma forma quase sistemática, 

nos distritos onde a vitória sorriu 

à oposição, os directores das CDE 

não afixaram os resultados confor-

me manda a lei, nem distribuiram 

os editais pelos partidos, observa-

dores e imprensa. Um dos proble-

mas que salta à vista de qualquer 

observador é a discrepância no nú-

mero de votos entre as Presiden-

ciais e as Legislativas. 

Contrariamente às eleições de 

2009, este ano assistiu-se a uma 

maior capacidade de vigilância e 

de reacção da oposição, bem como 

da sociedade civil, que consegui-

ram detectar episódios considera-

dos embaraçosos para a imagem e 

popularidade da Frelimo. Na cida-

de da Beira, foi detida a chefe de 

operações do STAE. Sónia Zimba 

acusada de falsificar editais a fa-

vor da Frelimo que deveriam ser 

apresentadas na Comissão Pro-

vincial de Eleições (CPE). Num 

edital com o número 567 da Esco-

la Primária Muchatazina, Zimba 

alterou o resultado que a Frelimo 

havia obtido. Ao invés de três vo-

tos que a Frelimo obteve, Zimba 

alterou para 223 votos, contra 190 

da Renamo e 102 do MDM. 

A nível nacional, a CNE terá que 

dar resposta às questões relativas 

aos editais desaparecidos (e que 

podem ser substituídos por có-

pias), aos falsificados e aos editais 

que sugerem enchimentos. Os 

partidos prometeram que estão 

a preparar recursos, embora no 

passado eles tenham sido liminar-

mente desqualificados pela CNE 

e pelo Conselho Constitucional 

baseados em questões processuais. 

Os recursos este ano serão dirimi-

dos em primeira instância pelos 

tribunais.

  
Notáveis no Parlamento 
Enquanto decorre a contagem for-

mal, os números provisórios já dão 

indicações de como será a nova 

geografia parlamentar, onde a Fre-

limo perderá a maioria qualificada 

que havia alcançado nas eleições 

gerais de 2009.

A Renamo, apesar de conseguir 

entrar no “bantustão” de Gaza vai 

ganhar mais assentos em Maputo 

e Inhambane onde o eleitorado é 

habitualmente hostil à oposição. 

Pela primeira vez a Renamo de-

verá meter três deputados na pro-

víncia de Maputo e igual número 

na cidade do mesmo nome, onde 

Afonso Dhlakama teve bom de-

sempenho.

Na província de Maputo entram 

pela Renamo José Samo Gudo, 

António Muchanga e  Albertina 

Julião Matavele, a chefe de mo-

bilização da liga da mulher da 

Renamo e vice presidente da As-

sembleia provincial de Maputo.  O 

MDM mete Silvério Ronguane e 

Muhamedrashid Sulemane. Fica 

de fora o antigo director da Polícia 

de Investigação Criminal (PIC), 

António Frangolius, que, nas vés-

peras das eleições, se incompatibi-

lizou com a Frelimo e rumou para 

o MDM. Na cidade de Maputo 

(16 mandatos), a Renamo ganha 

mais dois deputados e o MDM 

perde um e a Frelimo, três. Pela 

Renamo entra Eduardo Nambu-

rete (um regresso ao Parlamento), 

António Timba, um decano na 

casa do Povo, e Ivan Mazanga, um 

jovem formado em Relações In-

ternacionais, filho do antigo porta-

LISTA PROVISÓRIA 
DE MANDATOS NO 
PARLAMENTO

MAPUTO CIDADE 
(16)
Frelimo 11

Renamo 03

MDM 02

MAPUTO 
PROVÍNCIA  (17)
Frelimo 12

Renamo 03

MDM 02

GAZA (14)
Frelimo 14

Renamo 00

MDM 00

INHAMBANE (14)
Frelimo 12

Renamo 02

MDM 00

MANICA (16)
Frelimo 08

Renamo 08

MDM 00

TETE (22)
Frelimo 11

Renamo 10

MDM 01

SOFALA (21)
Renamo 12

Frelimo 08

MDM 01

ZAMBÉZIA (45)
Renamo 20

Frelimo 20

MDM 05

NAMPULA (47)
Renamo 22

Frelimo 21

MDM 04

NIASSA (14)
Frelimo 07

Renamo 06

MDM 01

CABO DELGADO 
(22)
Frelimo 19

Renamo 03

MDM 0
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-voz da Renamo e actual vogal por 

este partido na CNE, Fernando 

Mazanga. 

Pelo MDM mantém-se Lutero 

Simango, irmão mais velho do 

presidente do partido e Venâncio 

Mondlane, que na qualidade de 

candidato à presidência do muni-

cípio de Maputo, levou o partido a 

números históricos. Não será des-

ta que o antigo pastor da IURD e 

animador de um programa televi-

sivo na TVM, Gabriel Júnior, en-

tra directamente na Assembleia da 

República. Mas há a possibilidade 

de Gabriel Júnior entrar caso haja 

ministeriáveis na lista da cidade de 

Maputo. Quem está claramente 

fora do Parlamento é Herinques 

Mandava, que é o 16ª na lista da 

Frelimo para o Parlamento na ci-

dade de Maputo. 

Em Maputo, um dos poucos círcu-

los que já anunciou formalmente 

os resultados, Filipe Nyusi ganhou 

com 69% dos votos. Nas legislati-

vas, a Frelimo obteve 63%. A par-

ticipação foi de 60,2%. 

Em comparação com as eleições 

municipais de 2013, o voto da 

oposição em Maputo manteve-se 

constante, mas a Frelimo aumen-

tou a sua votação em mais de 100 

mil. O total de eleitores este ano 

foi de 428.240, contra os 309.729 

de 2013. A Renamo não concorreu 

às eleições autárquicas em 2013 e 

o MDM arrecadou a maior parte 

dos votos da oposição. Este ano, a 

Renamo recuperou a maioria dos 

votos da oposição. Mas parece que 

mais de 20 mil pessoas que vota-

ram em Nyusi, votou no MDM 

para o Parlamento, o que foi sufi-

ciente para atribuir um assento ex-

tra ao partido de Daviz Simango 

na Assembleia da República. Na 

“cidade de cimento” o voto da opo-

Com os números coreanos obtidos 

pela Frelimo em Gaza, a oposição 

não deverá eleger deputados na-

quela província. A título ilustra-

tivo, a saúde e a assiduidade em 

Massangena (Gaza) foi notável. 

97% dos eleitores recenseados fo-

ram às urnas. Desses 98% vota-

ram a favor do candidato da Fre-

limo, Filipe Nyusi, uma votação 

que sugere enchimento de urnas. 

O distrito de Chicualacuala, tam-

bém em Gaza a participação foi de 

89% (a média nacional de partici-

pação é de 50%). Aqui 96% vota-

ram em Nyusi. Em toda província 

de Gaza, Nyusi deverá ganhar com 

mais de 90% dos votos e a Frelimo 

deverá ficar com a totalidade dos 

assentos parlamentares (14). Em 

Gaza, apesar dos números irrisó-

rios, o MDM conseguiu ter mais 

votos que a Renamo.

Em Inhambane (14 assentos), 

onde a Renamo e Afonso Dhlaka-

ma viram a sua popularidade 

crescer, sobretudo em Massinga 

(maior circulo eleitoral da provín-

cia) e Maxixe,  a “perdiz” deverá 

meter dois deputados, contra a to-

tal abstinência em 2009. 

As projecções indicam que Afonso 

Dhlakama alcançou entre 40% e 

50% em cinco províncias – Nam-

pula, Zambézia, Manica e Tete 

onde ficou em primeiro lugar e na 

província de Niassa, onde a dife-

rença entre Dhlakama e Nyusi 

será muito pequena. Na Zambézia, 

segundo as projecções do Obser-

vatório Eleitoral, a Renamo ga-

nha com 45.55% dos votos, contra 

40.27% da Frelimo e 11.38% do 

MDM. Nampula é outro círculo 

eleitoral onde a disputa esteve re-

nhida, mas com a Renamo a levar 

vantagem. O partido de Afonso 

Dhlakama recolheu 45.79% dos 

votos, face a 41.71% da Frelimo e 

12.5% do MDM. É preciso notar 

que a Frelimo perde Nampula e 

Zambézia, dois maiores círculos 

eleitorais que havia conquistado 

em 2009. A Renamo conquistou 

o Chimoio, Quelimane e Mocu-

ba, Moatize, Tsangano e Ulungué, 

Nampula (cidade) e Nacala-Porto. 

O circulo eleitoral de Sofala voltou 

a ser o maior bastião da Renamo. 

Mas um sétimo dos que votaram 

no líder da Renamo parecem ter 

votado para o MDM no Parla-

mento. Na zona de cimento na 

cidade da Beira, Filipe Nyusi levou 

de vencida aos seus dois concor-

rentes, mas nos subúrbios Afonso 

Dhlakama foi um rolo compressor, 

o que o permitiu ganhar toda Bei-

ra. 

Com uma taxa de participação de 

50.62% em todo país, segundo as 

projecções do Observatório Elei-

toral, Filipe Nyusi deverá recolher 

57.67% dos votos, contra 34.80% 

de Afonso Dhlakama e 7.53% de 

Daviz Simango. A Frelimo lidera 

com 55.66%, seguida da Renamo 

com 32.25% e 10.07%. Mas a situ-

ação deve ser encarada com muitas 

reservas dada a fluidez dos resul-

tados e os vários contenciosos por 

resolver.

sição equilibrou o voto na Frelimo 

e em Nyusi, havendo também um 

bom desempenho ao nível da Ma-

tola.

RENAMO

FRELIMO

 A Renamo ganhou em cinco províncias (Manica, Sofala, Tete, 
Zambézia, Nampula), mas juntando com os votos do MDM a 

oposi o ca também com Niassa
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Uma empresa de prestação de serviços, sedeada 
na cidade de Maputo, pretende contratar um Téc-
nico de Recursos Humanos

Funções:

Clientes

empresa e diversas instituições

Requisitos:

-

-

A carta de candidatura (incluindo o curriculum 
vitae) deve ser enviada para a CAIXA  POSTAL  
1954 - Cidade do MAPUTO

Anúncio  de vaga para 
Técnico RHumanos
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Jovens e idosos madrugaram, 
alguns pedalando bicicletas e 
outros a pé, e formaram lon-
gas filas em dezenas de mesas 

de assembleias de voto em Muxún-
guè, província de Sofala, o berço da 
divergência militar entre o exército 
e Renamo em Abril de 2013 – um 
conflito que durou 17 meses e termi-
nou com o segundo acordo de Paz a 
05 de Setembro último – unidos no 
propósito de eleger, mas divididos na 
razão: uns votaram por cidadania e 
outros para evitar um novo conflito.

Indiferentes a um carro tanque da 

FIR (Força de Intervenção Rápida) 

e um cartaz gigante de Filipe Nyusi, 

candidato da Frelimo, bem em frente 

da entrada principal da EPC 1º de 

Maio, com 10 mesas, o que sugeria 

terem sido colocados de forma pro-

positada, a população enchia as deze-

nas de metros de filas, enquanto outra 

procurava desesperada pela mesa cor-

respondente ao cartão.

As enchentes nas mesas contrace-

navam com o descomunal silêncio 

–comércio e transportes públicos 

encerrados – de Muxúnguè, uma 

vila que não adormece junto a EN1, 

justificando-se pela primazia de voto, 

que manteve dividido entre o voto 

de medo, por um novo conflito, pós-

-eleitoral, e de cidadania, para a es-

colha de um “Governo responsável”.

“Votei para ter uma decisão digna, 

escolher um presidente que possa 

resolver os problemas do país”, dis-

se Selma Fernandes ao SAVANA, 

lamentando os violentos confrontos 

militares na região, e que espera da 

votação de quarta-feira “um governo 

digno e Presidente responsável”.

Em abril de 2013 homens armados 

da Renamo, maior partido da opo-

sição em Moçambique, atacaram o 

comando da Polícia de Muxúnguè, 

Sofala, em retaliação a invasão e ocu-

pação pelo exército da sua sede. A 

situação provocou violentos confron-

tos, “virando” a vida da população e 

condicionando a movimentação de 

passageiros e carga à escolta militar 

junto a EN1, a principal estrada que 

liga o sul e centro de Moçambique.

Contudo, centenas de mulheres, com 

mantimentos nas tigelas amarradas 

com lenço, em tronco da bicicleta, 

pedalaram vários quilómetros, do in-

terior para a vila de Muxúnguè, para 

eleger um novo Presidente, além de 

deputados e membros das assem-

bleias provinciais.

“Acordei às 04 da manhã e comecei a 

caminhar. Descansei várias vezes pelo 

caminho, pois já não suporto longas 

distâncias e três horas e meia depois 

avistei a minha mesa. Precisava de 

votar por isso considero um sacrifício 

valido”, declara Sara Mabureza, com 

aram a usar sob olhar impávido da 

Polícia.  

Dhlakama ganha em 
Muxúnguè
O líder da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma, o candidato mais rodado nestas 

eleições, humilhou o seu adversário 

da Frelimo, Filipe Nyusi, ao vencer 

com uma margem folgada em Mu-

xúnguè – um dos extremos do san-

grento conflito dos 17 meses, recém 

terminado- e Daviz Simango, ficou 

espezinhado pelo seu mentor políti-

co.

A contagem paralela do SAVANA 

em 24 mesas (das 71 que funciona-

ram), incluindo as 10 mesas só da 

vila (onde votaram 3941 eleitores), 

na assembleia da EPC 1º de Maio, 

no centro de Muxúnguè, Afonso 

Dhlakama, conseguiu 7032 votos 

para as presidenciais, contra 3051 de 

Filipe Nyusi. Daviz Simango esteve 

na casa dos 222 votos. 

Na eleição a deputados, apenas nas 

10 mesas da vila de Muxúnguè, a Re-

namo seguiu também disparada com 

cerca de 2850 votos, contra 918 vo-

tos da Frelimo, enquanto o   MDM 

conseguiu angariar 39 votos, num 

processo ainda com nível alto de abs-

tenção (55.07%), mas muito abaixo 

das eleições de 2009 (acima de 60%).

Já nas provinciais a Renamo está em 

frente, seguido da Frelimo e MDM. 

Nestas eleições emergiu o PASOMO 

(Partido de Ampliação Social de 

Moçambique), que tem ananás como 

símbolo- uma fruta que sempre apo-

drece por falta de mercado em Mu-

xúnguè – e amealhou umas dezenas 

de votos.  

O colossal número de boletins de 

votos nulos, a maioria nodoados por 

tinta indelével, sugeriam o esque-

ma premeditado entre os membros 

da mesa, que ao verem os resultados 

favoráveis a Dhlakama e Renamo, 

começaram a demorar o processo de 

contagem para criar fadiga aos dele-

gados, que se mantiveram com olhos 

abertos até o amanhecer. Havia me-

sas com até 100 votos nulos, além de 

outras centenas de votos em branco.  

Os dados provisórios mostram que 

a Renamo ganhou Chibabava com 

75% dos votos, contra 22% da Freli-

mo e 3.0% do MDM.

Muxúnguè: entre o voto tradicional e inovado por tiros
Por: André Catueira, enviado a Muxúnguè

escassa audição e já sem as contas da 

idade, entre murmúrios de demora e 

sorrisos pelo voto.

As primeiras horas de votação foram 

caracterizadas por baralhos de eleito-

res-muitos não conseguiam encon-

trar a mesma respectiva, e muitos, que 

acharam os nomes, depois de passar 

de mesa em mesa,  tinham falta de 

documentos elegíveis para exercer a 

votação, por terem perdido o cartão 

de eleitor.

“Eu vim votar por cidadania, por ser 

meu dever escolher um Governo para 

dirigir”, explicou Manuel Nguluwe, 

assim como Timóteo Chitave, espera 

ver corrigido, pelo novo Governo, o 

crónico problema de emprego e água 

potável na região.

Mais de dez milhões de moçambica-

nos escolheram quarta-feira um novo 

Presidente da República, 250 depu-

tados da Assembleia da República e 

811 membros das assembleias pro-

vinciais. No escrutínio, concorreram 

três candidatos presidenciais e 30 

coligações e partidos políticos..

Militares impedidos de vo-
tar
O Governo desativou as escoltas mi-

litares em Agosto passado, mas man-

tém um número considerável de mi-

litares na região de Muxúnguè, que, 

no entanto, ficaram impedidos nas 

eleições gerais de quarta-feira, por 

não estarem a coberto da lei, no que 

refere a voto especial.

“Os militares não credenciados não 

podem votar em qualquer assembleia 

se não estiverem em serviço na referi-

da assembleia para não haver discre-

pância dos eleitores inscritos e os vo-

tos na urna”, precisou Augusto Zava, 

presidente de uma das mesas de voto 

na EPC de Muxúnguè, assegurando 

ter devolvido vários militares que 

procuravam votar.

Contudo, vários militares consegui-

ram votar em esquemas fraudulentos, 

quando trocavam a farda do exército 

pela da FIR, assegurando estar em 

serviço no comando local. Vários de-

les tiveram votos especiais, o que pro-

vocou escassez de envelopes para este 

tipo de votos, e foram improvisados 

folhas de cadernos agrafados, para 

continuar a atender os credenciados.

Turbulência da noite
O desespero de vários presidentes de 

mesas começou com a contagem dos 

votos, todos, por cada urna, virados 

no chão das poeirentas salas de aulas, 

com anotações nos quadros pretos.

“Esses gajos (Madhondos, originários 

de Chibabava) são ingratos”, disse um 

escrutinador agrupado com outros no 

pátio, quando da janela de uma sala 

o anúncio resumia: “Dhlakama…, 

Renamo…”, anestesiando os super-

visores da Frelimo, que começaram 

a enervar-se com uma sequência de 

chamadas.

Por um tempo, a contagem começou 

a ser lenta em quase todas as me-

sas, na mesma altura que apareciam 

jovens, exageradamente educados, 

com envelopes castanhos a circular as 

mesas, apenas espreitando pela jane-

la. Dos envelopes apenas saíram pa-

péis brancos, que sugeriam copias de 

editais, que foram recebendo dados 

transcritos dos já colados nas portas 

das salas, resultado das contagens. 

Também agentes da FIR, desarma-

dos, iniciaram uma visita no local. 

Todos quase desapareceram em si-

multâneo, cerca das 03:20 de madru-

gada do dia 16.

Falta de editais
Algumas mesas não poderão fixar 

publicamente os resultados parciais 

nas mesas de votação por falta de 

editais suficientes para o processo 

apurou o jornal nos locais. A situação 

mais critica foi registada em Goon-

da e Nhaumue, onde seis mesas não 

tinham editais para reportar o escru-

tínio, o que forçou o STAE local a 

deslocar alguns editais de um ponto 

para outro.

MDM sem delegados
O Movimento Democrático de Mo-

çambique (MDM), terceira força 

parlamentar, não teve os seus dele-

gados a observarem o processo das 

eleições nas mesas da assembleia em 

Muxúnguè. O processo foi vigiado 

apenas por delegados da Renamo e 

Frelimo, este último que não conse-

guiu preencher todas as vagas. 

Má conduta de delegados
A votação em Muxúnguè foi caracte-

rizado por má conduta dos delegados 

dos partidos, sobretudo a Frelimo, e 

dos membros das mesas de assem-

bleia de voto (MMV´s), que porta-

vam sacolas e telemóveis na boca das 

urnas, incluindo efectuar chamadas 

e trocar mensagens no acto da con-

tagem, o que contraria a Lei eleitoral 

e os decretos aprovados pelo STAE.

Vários MMV´s e delegados de par-

tidos contactados pelo SAVANA, 

admitiram ignorar a Lei. Uns aban-

donaram o uso após o alerta do nosso 

jornalista, outros nem tanto, continu-

Mulheres recorreram a bicicletas para ir votarSara Mabureza

Postos de votação registaram enchentes nas primeiras horas
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O 
presidente da Renamo, 
Afonso Dhlakama, afir-
mou, no último Sábado, 
que não vai aceitar os re-

sultados das eleições de 15 de Ou-

tubro, considerando que elas foram 

caracterizadas por um conjunto de 

irregularidades que as tornam ilegí-

timas.

Falando numa conferência de im-

prensa bastante concorrida, e na-

quilo que foi o seu primeiro pro-

nunciamento depois das eleições, 

Dhlakama disse que “aceitar estes 

resultados significa matar a demo-

cracia”.

“Em 1977, aos 22 anos de idade, 

comecei a lutar quando as pessoas 

morriam nas aldeias comunais, não 

podiam rezar, eram obrigadas a tra-

balhar nas machambas colectivas da 

Frelimo, quando por não aceitar co-

mungar os ideais da Frelimo era su-

ficiente para ir morrer num campo 

de reeducação, quando as pessoas 

eram fuziladas em comícios popu-

lares,  quando se aplicava a pena de 

morte, quando se aplicava a lei das 

chicotadas, quando o SNASP pren-

dia arbitrariamente e recorria a exe-

cuções sumárias; quem acabou com 

isso tudo foi este homem, Afonso 

Dhlakama. Por isso sou lutador pela 

democracia, e quem ganha eleições 

através da fraude está a insultar de-

mocracia”, disse Dhlakama.

O líder da Renamo sugeriu que a 

única saída seria encontrar uma so-

lução negociada com o governo. 

Não disse que formato teria uma tal 

negociação, mas quando solicitado a 

pronunciar-se sobre a possibilidade 

de um governo de unidade nacional, 

respondeu: “Quando é para o bem 

do país, é possível. Aliás, tudo na 

vida, quando se destina para a paz, 

a reconciliar as famílias, a olhar para 

aquilo que chamaríamos os interes-

ses superiores do povo, tudo é possí-

vel, porque afinal a vida é viver bem, 

evitar a guerra, resolver os proble-

mas com inteligência”.

“Não houve eleições, mas sim fan-

tochada”, disse Dhlakama. “E se for 

a aceitar estes resultados estaria a 

matar a democracia que levei anos 

a lutar por ela” disse.

Apesar das suas reservas quanto à 

legitimidade dos resultados eleito-

rais, Dhlakama sublinhou que ainda 

era muito cedo para dizer o que vai 

acontecer caso estes resultados se-

jam proclamados oficialmente pelas 

entidades competentes.

Sublinhou, contudo, que o seu par-

tido estava envolvido num processo 

de contagem paralela,  e que só se 

deverá pronunciar depois da pro-

clamação dos resultados pela CNE.

Afirmou, ainda,  que as suas decla-

rações não significam ameaças de 

retorno à guerra, mas que iria optar 

pela via do diálogo, para negociar o 

fim do roubo de votos.

Tipificando as irregularidades que 

o seu partido considera terem ca-

racterizado o processo eleitoral, 

Dhlakama disse que elas se pren-

dem com o impedimento de elei-

tores de exercerem o seu direito de 

voto devido a várias contrariedades 

que incluíram a troca de cadernos 

eleitorais, nomes que não consta-

vam dos cadernos, assembleias de 

votos que abriram tarde e outras 

que fecharam na hora marcada 

mesmo com pessoas na fila. 

Apontou ainda a actuação da polí-

cia, que, no seu entender, actuou de 

forma parcial ao não actuar contra 

os acusados de fraude, preferindo 

agir contra os denunciantes.  Des-

te modo avança que fará de tudo 

para inverter a tendência histórica 

segundo a qual as eleições em paí-

ses africanos não são livres, Justas e 

transparentes e Moçambique deve-

rá ser o exemplo disso.

Dhlakama que diz estar ciente que 

as fraudes eleitorais no continente 

africano são a regra, e movidas pelo 

desejo de os partidos no poder pre-

tenderem governar os respectivos 

países de forma vitalícia, promo-

vendo a corrupção e a acumulação 

ilícita de riqueza. 

Afirmou que desta vez para Mo-

çambique será diferente, “porque 

Moçambique deve ser a salvação 

deste continente, e não pode haver 

um modelo de democracia para 

África e outro para o resto do mun-

do”. Questionado sobre se não ha-

via contradição entre ter afirmado 

que a nova lei eleitoral constituía 

um grande ganho para um processo 

livre, justo e transparente, e o que 

estava a dizer em relação às eleições, 

Dhlakama assegurou que foi graças 

a esta nova lei que foi possível de-

tectar todas as irregularidades cons-

tatadas.

Por outro lado, o líder da Perdiz 

criticou as missões de observação 

eleitoral estrangeiras, que tem vindo 

a dizer que as irregularidades veri-

ficadas não mancham o processo, e 

citou países como Angola e Zimba-

bwe, como não sendo modelos de 

democracia.

“Fico triste quando oiço os nossos 

observadores internacionais a dize-

rem que ‘houve irregularidades, mas 

que estas não afectam os resulta-

dos’. Isso é um insulto para África 

e para os africanos. Disse à União 

Europeia e a Commonwealth que 

nunca mais quero ouvir brincadei-

ras no continente africano. Fiquei 

triste quando o grupo da SADC 

disse que as eleições foram livres e 

justas. Eles têm razão; o que é que 

um zimbabweano pode dizer, o que 

é que se pode esperar de um angola-

no?”, questionou Dhlakama.

Debruçando-se sobre a magnitude 

de eventuais irregularidades e como 
elas podem afectar os resultados, 
Dhlakama disse: “Se alguém apa-
nha uma urna cheia de votos a favor 
de um candidato, se um caderno 
tem 800 eleitores inscritos, e vamos 
admitir que desses só votaram 600, 
mas no fim registam-se 900 votos, 
claro que há 300 votos que não são 
legítimos”. 
Sublinhou  que mesmo que tenham 
sido apenas 10 votos ilegítimos, “se 
multiplicarmos isso por 17 mil me-
sas, a pessoa não ganha? Vamos só 
multiplicar 10 votos falsos por 17 
mil mesas; isso cria diferença”.

Adiantou que ‘pacificamente tere-

mos que negociar, teremos que dis-

cutir o que aconteceu. Não é tempo 

de Satunjira ou da Gorongosa, de 

disparos, isso acabou, mas temos 

que resolver o problema destas elei-

ções”.

Os resultados custaram para sair. O anúncio 

foi feito com uma hora de atraso, às 18:09 

horas de segunda-feira, numa cerimonia 

brevíssima, entre “raids” da FIR (Força de 

Intervenção Rápida) fortemente armada no quar-

teirão do Montalto, o local do evento. A oposição 

(Renamo+ MDM) teve a maioria dos votos mas  a 

Frelimo, individualmente foi o partido mais vota-

do.  Afonso Dhlakama teve uma ligeira vantagem 

sobre Filipe Nyusi, o que sugere que os eleitores 

de Dhlakama não votaram com igual força no seu 

partido.

Durante o mandato de Armando Guebuza, a pro-

víncia de Manica manteve-se sempre nas mãos da 

Frelimo.

Os dados finais, do nível provincial, divulgados se-

gunda-feira pela Comissão Provincial de Eleições 

(CPE) de Manica, inverteram os resultados a favor 

da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), 

no poder há 40 anos, mas a Resistência Nacional 

Moçambicana (Renamo), principal partido da opo-

sição, mantém vitória em seis dos 10 distritos, in-

cluindo a capital, Chimoio.

Os resultados parciais, divulgados sábado (18) pelo 

centro de imprensa do Secretariado Técnico da Ad-

ministração Eleitoral (STAE) em Chimoio, davam 

uma larga vantagem à  Renamo, principal partido 

da oposição, em relação á Frelimo, nas legislativas e 

assembleia provincial, quando faltavam por contar 

86 mesas (das 1.104) de três distritos de influência 

da oposição (Gondola, Chimoio e Macossa).

Contudo os dados finais do CPE dão vitória a 

Afonso Dhlakama nas presidenciais com 169.359 

votos, contra 167.012 de Filipe Nyusi. Nas lesgis-

lativas a Renamo perde com 146.886 votos contra 

156.835 da Frelimo. Já nas assembleias provinciais a 

Frelimo segue na tangente com 160.980 votos con-

tra 159.952 da Renamo.

“Do processo, realçamos que todas as mesas abri-

ram as 07 horas (06 horas de Lisboa) e encerra-

ram pontualmente as 18 horas”, precisou António 

Macilau, presidente da Comissão Provincial de 

Eleições (CPE) de Manica, durante o anuncio dos 

resultandos, tendo destacado uma “queda conside-

ravel de abstenções” em comparação com os últimos 

três pleitos, sem avançar a distribuição de mandatos.

Na ocasião, Alfredo Magumice, membro da comis-

são Politica da Renamo destacado para provincia de 

Manica, considerou de “vergonhosa”, o que chamou 

de alteração de resultados, e assegurou que a soma 

das editais na posse do partido não corresponde aos 

dados anunciados, adiantando que vai recorrer.

Os números divulgados mostram grande discre-

pância entre os número de votantes para as presi-

denciais e para as legislativas. Como não são conhe-

cidos casos de eleitores que deitaram for a os seus 

boletins de voto, as diferenças sugerem situações de 

enchimento de urnas.

Marcha de vitória

Na segunda-feira, a Renamo protagonizou uma 

marcha pacífica no distrito de Gondola, para cele-

brar a vitória naquela região. A réplica da marcha 

para a cidade de Chimoio foi abortada pela Polícia 

na terça-feira, por falta de autorização, e foi realiza-

da ontem quinta-feira.

“A Renamo tinha agendado para terça-feira a mar-

cha, mas a carta com pedido de protecção remetida 

à polícia não tinha data do evento, e para evitar in-

trusão que viesse criar tumultos, adiámos a celebra-

ção de vitória para quinta-feira”, disse Sofrimento 

Matequenha, delegado politico provincial, após um 

acordo com a polícia para a realização do evento.

A caravana saiu da delegação colorida de t-shirts 

de Afonso Dhlakama e do partido, mas foi travada 

por um contigente policial na principal avenida da 

cidade a escassa distância da sede provincial.

Legislativas e assembleias provinciais

Manica caiu de novo para oposição
-Dhlakama venceu Nyusi à tangente nas presidenciais

Por: André Catueira, em Manica

“Aceitar estes resultados é matar a democracia”
Por Argunaldo Nhampossa

Afonso Dhlakama
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Filipe Nyusi, apontado pe-
las projecções como futuro 
Presidente da República, 
deve pensar num “governo 

de inclusão” e não necessariamente 

num “governo de unidade nacional”, 

para refletir o novo xadrez político 

saído das eleições gerais do dia 15, 

considera Ismael Mussá, político e 

docente na Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM). 

Resultados da contagem paralela re-

alizada pelo Observatório Eleitoral, 

a maior missão de observação eleito-

ral nacional, indicam que a Frelimo 

e o seu candidato, Filipe Nyusi, vão 

ganhar em seis das cinco províncias 

moçambicanas, com margens próxi-

mas dos 60%, enquanto o líder da 

Renamo, Afonso Dhlakama, e o seu 

movimento, vencem nas restantes 

cinco, com uma cifra que ultrapassa 

os 30 por cento.

O candidato presidencial Daviz 

Simango e o seu partido, MDM, 

quedam-se no terceiro lugar. Siman-

go consegue apenas cerca de oito por 

cento e a sua organização cerca de 11 

por cento.

Cenário de 1999
Ouvido pelo SAVANA sobre a con-

figuração política que saíra dos re-

sultados das eleições gerais, caso se 

concretizem as projecções até agora 

avançadas, Ismael Mussá, docente e 

político, considera Afonso Dhlaka-

ma e a Renamo os “maiores vence-

dores” do escrutínio, uma vez que 

conseguiram inverter a tendência de 

queda que vinham sofrendo desde 

as eleições de 2004 e alcançar um 

resultado próximo das eleições ger-

ais de 1999, quando ultrapassaram 

os 40%, e aproximaram-se dos 50%, 

pondo em causa a hegemonia que a 

Frelimo mantém sobre a sociedade 

moçambicana desde a independência 

do país, em 1975. 

“Se se verificarem os resultados que 

estão a ser projectados, acho que 

Afonso Dhlakama e a Renamo são 

os maiores vencedores, porque con-

seguem, após dois descalabros elei-

torais, voltar a vincar a sua força de 

principal líder e principal partido da 

oposição, quase voltamos ao cenário 

das eleições de 1999”, observa Mussá.

O docente, que está de saída como 

deputado da actual legislatura pelo 

MDM, com cuja direcção está de 

costas voltadas - não se recandida-

tou para a próxima Assembleia da 

República- qualifica como assinalável 

o facto de Dhlakama e a Renamo 

poderem ganhar em vários círculos 

eleitorais, incluindo em Nampula e 

na Zambézia, os dois maiores círcu-

los eleitorais do país.

“É a confirmação de um cenário 

próximo de 99, em que Afonso 

Dhlakama e a Renamo ganharam na 

maioria dos círculos eleitorais do país. 

Dão um salto impressionante em ter-

mos de resultados, pois nas duas an-

teriores eleições gerais andaram pelos 

14% e agora conseguem acima de 

30%”, destaca aquele docente.

“Resultados mostram que o país quer um 
Governo de inclusão” 
Por Ricardo Mudaukana

No entender de Ismael Mussá, que 

também já foi deputado numa coli-

gação liderada pela Renamo, os re-

sultados conseguidos por este movi-

mento mostram que muitos estavam 

equivocados quando vaticinaram a 

perda pela Renamo do estatuto de 

principal partido da oposição. “O 

braço-de-ferro que Afonso Dhlaka-

ma travou com o Governo da Freli-

mo convenceu uma importante faixa 

do eleitorado de que ele é o único que 

pode fazer frente à hegemonia da 

Frelimo”, defende.

“O último conflito armado ainda não 

foi suficientemente compreendido, 

é necessário reflectir sobre ele nos 

efeitos que provocou na correlação de 

forças sobre os principais interveni-

entes”, salientou Ismael Mussá.

Sobre o facto de Filipe Nyusi e Afon-

so Dhlakama terem conseguido re-

sultados ligeiramente acima dos seus 

partidos, aquele político e académico 

entende que essa supremacia relativa 

pode traduzir a ideia de que os dois 

candidatos conseguiram levar os seus 

partidos a reboque e impor-se.

“Dhlakama levou, claramente, a Ren-

amo ao colo, adoptou uma estratégia 

de campanha inédita comparativa-

mente ao modo como actuou no pas-

sado, afastou-se do ataque pessoal e 

directo aos adversários. Filipe Nyusi 

esteve mais vigoroso na sua campan-

ha e beneficiou da vontade do eleito-

rado de dar mais poder à Assembleia 

da República, mantendo a chefia do 

Estado com a Frelimo”, frisa Ismael 

Mussá.

Em relação ao desempenho do 

MDM, manchado pela derrota nas 

cidades em que o movimento ganhou 

nas eleições municipais de Novembro 

passado, aquele académico defende 

que o partido falhou na sua estraté-

gia de campanha, principalmente, ao 

tentar colar Afonso Dhlakama a “um 

senhor da guerra”.

“Acho que a estratégia do MDM 

falhou, ao canalizar a sua energia du-

rante a campanha para a denúncia do 

que considera serem os beligerantes. 

Vi uma faixa do partido que nas en-

trelinhas dava a entender que Afonso 

Dhlakama era um senhor da guerra, 

isso pode ter enfurecido o eleitorado 

que o vê como um herói”, salienta Is-

mael Mussá.

Para o político, o MDM precisa com 

urgência de repensar o seu rumo, 

dado que as projecções dos resultados 

eleitorais colocam em risco o con-

trolo do movimento nos quatro mu-

nicípios que venceu nas autarquias do 

ano passado. A Renamo ganhou nas 

cidades da Beira, Quelimane e Nam-

pula e a Frelimo recolheu mais votos 

em Gurue.

“Se o novo oxigénio que a Renamo 

ganhou se mantiver até às próxi-

mas eleições autárquicas, o MDM 

arrisca-se a perder os municípios que 

ganhou”, nota Ismael Mussá. 

Executivo inclusivo
Para Mussá, caso se confirmem os 

resultados que estão a ser projecta-

dos, o futuro chefe de Governo deve 

contemplar a ideia de um executivo 

de inclusão, pois a Frelimo já não é 

uma força aglutinadora como foi nas 

anteriores eleições gerais.

“Não necessariamente um GUN 

(Governo de Unidade Nacional), mas 

um Governo de inclusão, que possa 

incluir figuras independentes do es-

pectro partidário e que reflicta a rela-

tiva fragmentação política do país. 

Caso Filipe Nyusi vença, não pode 

ignorar que províncias como Zam-

bézia, Sofala e Nampula não votaram 

nele e gostariam de ver governadores 

fora da órbita da Frelimo”, enfatiza o 

político e académico.

Sobre que tipo de margem de mano-

bra pode ter Nyusi na ideia de um 

Governo de inclusão ou de unidade, 

face à histórica aversão da Frelimo a 

esse tipo de fórmulas, Ismael Mussá 

considera prematuro pensar que o 

candidato do partido no poder não 

terá soberania suficiente para pensar 

pela sua própria cabeça.

“Aqui é África e logo que ele começar 

a exercer o poder formal, vai querer 

emancipar-se e entender que o pen-

samento de que quem ganhou leva 

tudo não reconcilia o país”, destacou.

Quanto ao impacto dos resultados 

das eleições na composição da nova 

Assembleia da República, Ismael 

Mussá considera que não haverá mu-

danças de vulto, porque a Frelimo, 

com maioria, continuará a dominar o 

Parlamento.

“Em 1999, tivemos uma situação 

próxima da que tem sido prevista 

pelas projecções dos resultados e a 

Frelimo governou contando com a 

maioria simples de que dispunha na 

Assembleia da República”, salienta. 

– Ismael Mussá 
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E 
a vida curva as suas mi-
lhentas mãos, geme e 
chora na sina de plantar 
nosso suor branco, en-

quanto a estrada passa ao lado, 

aberta e poeirenta até Gaza e mais 

além, camionizada e comprida. 

( José Craveirinha. Karingana ua 

Karingana. Sementeira)

Todas as semanas, quase todos os 

dias, vemos e ouvimos na impren-

sa notícias trágicas, de múltiplas 

famílias que veêm agravada a sua 

condição de pobreza devido à per-

da precoce e evitável de parentes 

que tanto contribuíam para a ren-

da familiar.  A palavra chapa devia 

deixar de ser escrita entre aspas, tal 

é a naturalidade com que passou a 

pertencer ao nosso léxico.

Em Março deste ano, Paris, uma 

das mais históricas e emblemáticas 

cidades europeias, viu-se obrigada 

a oferecer durante 3 dias transpor-

te público gratuíto aos citadinos 

como forma de reduzir o núme-

ro de veículos privados nas vias e 

baixar os níveis de poluição do ar. 

No mesmo período, o sistema de 

aluguer de bicicletas localmente 

conhecido por Vélib ofereceu uma 

hora de utilização gratuíta a quem 

o desejasse.

O Mundo em que nascemos, ru-

ral, está a tornar-se rapidamente 

Urbano. Os sintomas são o au-

mento da proporção da população 

mundial vivendo em cidades e 

vilas e a transfiguração do espaço 

físico, com o verde a ser substituí-

do pelo cinzento característico do 

cimento e do betão. Para facilitar o 

acesso a informação sobre o cres-

cimento da população mundial, o 

Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, UNICEF, desenvolveu 

em 2012 um aplicativo electrónico 

que permite visualizar a percen-

tagem da população urbana nos 

países do globo. Trata-se de um 

mapa no qual a geometria de cada 

país foi substituída por círculos 

cujo diâmetro é proporcional ao 

tamanho da sua população urbana 

registada ou projectada.

No entanto, nem tudo vai mal 

com o passar do tempo. Por exem-

plo, o mesmo mundo onde nasce-

mos, então fascista e colonialista, 

está a tornar-se cada vez mais De-

mocrático. Algumas evidências no 

contexto de Moçambique são, por 

exemplo, o maior acesso dos Na-

tivos à educação e, também, às ci-

dades; o reconhecimento da acti-

vidade informal pelas autoridades 

a todos os níveis; a acumulação de 

riqueza pelos pequenos empre-

endedores moradores da periferia 

que assim libertam-se da depen-

dência dos sistemas informais de 

transporte – os chapas –  passan-

do a ter acesso a viaturas próprias 

adquiridas maioritariamente na 

Ásia. 

Esta conjugação entre o bom e o 

mau tem obviamente as suas con-

sequências, sendo as mais imedia-

tas o crescimento exponencial do 

parque automóvel e a consequente 

redução da segurança rodoviária, a 

ocorrência de frequentes e siste-

máticos engarrafamentos nas vias, 

a escassez de espaços de estacio-

namento, o aumento da poluição 

sonora, atmosférica e visual.

Nas principais cidades moçam-

bicanas, os políticos e seus enge-

nheiros de transportes adoptaram 

algumas soluções rápidas e pouco 

fundamentadas, consequente-

mente paleativas. Optaram pelo 

alargamento das vias e pela cons-

trução de novas estradas com 

financiamentos que deviam ser 

orientados para outras priorida-

des como o saneamento básico e 

a educação. Quando atingem os 

limites, recorrem à imposição de 

sentidos únicos de circulação con-

vencidos que por si sós estas me-

didas conseguirão descongestio-

nar as vias. Não sendo soluções no 

verdadeiro sentido, estas artima-

nhas criam apenas a ilusão tempo-

rária e desnecessária de se estar a 

trabalhar enquanto se perpetuam 

as causas principais dos problemas 

de saúde pública no meio urbano: 

os transportes ineficientes.

Para contornar a situação, du-

rante a primeira divulgação desta 

reflexão lançámos um desafio aos 

investigadores para se debruça-

rem sobre temas como “Efeitos 

na saúde provocados pela perma-

nência prolongada numa viatura a 

baixa velocidade, combinada com 

poucas horas de repouso noctur-

no, ansiedade e inalação de gases 

de escape”, entre outros.

Para fundamentar as nossas su-

gestões procedemos a um inquério 

expedito e anónimo por meio de 

correio electrónico direccionado 

aos residentes da micro-região de 

Maputo, Matola e Marracuene. 

O inquérito continha 4 perguntas 

simples, designadamente (i) meio 

de transporte utilizado nas deslo-

cações para o trabalho/escola, (ii) 

origem e destino, (iii) rota usual e 

(iv) tempo de viagem.

Embora o número de responden-

tes tenha sido reduzido, eventual-

mente devido ao limitado acesso 

às tecnologias de informação por 

grande parte do universo-alvo, 

para além de revelar os principais 

nós de estrangulamento da mobi-

lidade urbana na área de estudo o 

inquérito confirmou algo que já 

era visível: a velocidade média de 

circulação no perímetro Mapu-

to – Matola – Marracuene é de 

17km/h, isto é ligeiramente acima 

da velocidade dum caminho de pé 

posto e muito abaixo da velocida-

de de circulação numa estrada de 

terra. Esta constatação permite-

-nos argumentar que andar de 

“txopela”,  cuja velocidade média 

é de 14 km/h, é certamente mais 

atractivo que andar de carro. Ou-

tras constatações arrepiantes do 

inquérito foram o facto de cerca 

de 80% da amostra deslocar-se 

em viaturas ligeiras pessoais ou de 

serviço, e o facto de os períodos de 

atraso em relação ao tempo ideal 

das rotas situarem-se entre 40 e 60 

minutos para distâncias de 10 a 20 

km, respectivamente.

Para além do inquérito, analizá-

mos dois factores que forneceram 

evidências das consequências e 

ameaças dos sistemas ineficientes 

de transporte urbano. Trata-se dos 

registos e projecções (a) do cres-

cimento da população urbana na 

área de estudo e (b) do crescimen-

to do parque automóvel na mesma 

área.

Para o primeiro factor, foi analisa-

da informação demográfica relati-

va ao período 2002 – 2030 (INE) 

tendo-se constatado que a popu-

lação da Cidade da Matola está a 

crescer a uma taxa superior à da 

Cidade de Maputo, prevendo-se 

que em 2030 Matola ultrapasse 

Maputo. Análise semelhante foi 

feita  para o segundo factor com 

base nos registos do INAV refe-

rentes ao período 2002 – 2012, 

tendo-se constatado que a mesma 

tendência que se verifica relativa-

mente à população ocorre com o 

parque automóvel, ou seja, o da 

Matola a crescer mais rapidamen-

te que o de Maputo, principal-

mente a partir de 2010 para cá.

Verificou-se deste modo existir 

uma relação instrínsica e direc-

ta entre a taxa de crescimento da 

população e a taxa de crescimen-

to do parque automóvel, a qual só 

pode ser atribuída à extrema de-

pendência do transporte privado. 

Este cruzamento revelou ainda 

que enquanto entre 2000 e 2004 

o rácio entre o crescimento anual 

da população e o crescimento do 

parque automóvel na área de es-

tudo era de aproximadamente 4 

a 5 habitantes por viatura ligei-

ra, nos últimos anos registou um 

decréscimo tendo atingido em 

2012 o valor de 1,5 habitantes/

carro. Grosso modo, e caso esta 

tendência se mantenha inalterada 

nos próximos anos, isto significa 

que por cada habitante adicional 

à população da área metropolitana 

de Maputo e Matola entrará no 

parque automóvel mais uma via-

tura ligeira. Sem dúvida que esta 

situação é inaceitável.

Finalmente, estabelecendo um co-

eficiente para relacionar o cresci-

mento da população e o do parque 

automóvel, foi possível simular 

projecções de médio prazo para 

estes dois factores, embora se deva 

reconhecer que neste exercício 

foram obviamente omitidas algu-

mas variáveis com potencial para 

influenciarem e alterarem esta 

relação ao longo do tempo, como 

por exemplo flutuações na situ-

ação económica nacional e seus 

impactos na renda doméstica. Do 

exercício efectuado para as cidades 

de Maputo e Matola resultaram as 

seguintes conclusões:

a tendência actual, em 2030 as 

cidades de Maputo e Mato-

la terão no conjunto 378.500 

viaturas ligeiras em circulação, 

isto admitindo que 1/3 das 

cerca de meio milhão de viatu-

ras projectadas não consegui-

rão sobreviver ao tempo;

projecções indicam que a po-

pulação combinada de Maputo 

e Matola será de aproximada-

mente 3 milhões de habitan-

tes, significa que existirá um 

rácio bruto de 1 viatura ligeira 

para cada 8 habitantes, ou seja 

126 viaturas ligeiras por cada 

1.000 habitantes;

cada uma destas viaturas ocu-

pe 4 metros circulando na via 

pública, conclui-se que em 

2030 teremos que disponi-

bilizar mais de 1.500 km de 

estradas para assegurar que 

as 378.500 viaturas possam 

circular em simultâneo, isto é, 

uma distância igual à que vai 

de Maputo a Mocuba.

Algumas soluções? Sim, e a es-

trada aérea parece ser uma delas. 

A prospectiva criada por Gaston 

Berger absorve cada vez mais as 

nossas atenções e faz parte do-

minante das nossas preocupa-

ções. Ao explicar-se, este notável 

homem escrevia: “Em relação ao 

passado, o presente constitui um 

triunfo cujo orgulho nos exalta, ou 

um fracasso que clama vingança” 

e acrescenta: “A razão dos nossos 

actos está à nossa frente”.

Em relação ao futuro, o presente 

manifesta-se com toda a sua fres-

cura: é um presságio, um indício, 

um meio, uma ameaça, uma pro-

messa. Ao contrário do homem 

adulto que envelhece e morre, a 

humanidade rejuvenesce como 

uma eterna criança. O nosso mun-

do está em constante movimento, 

à custa do sol, desenvolve as tro-

cas e adquire todos os dias novos 

poderes. Tudo isso são sinais de 

juventude. Ao homem moderno 

oferecem-se uma infinidade de es-

colhas, o que significa que estamos 

em presença de um universo que 

não está acabado, possivelmente 

ainda no seu começo.

As imagens do futuro vêem sem-

pre acompanhadas de sons. “O 

Rito da Primavera” de Stravinsky, 

o compositor clássico com maior 

influência na música moderna, 

ocorre-nos ao pensamento. No 

início da sua carreira, os amantes 

da música daqueles tempos repu-

diaram a sua prospectiva das har-

monias do futuro. Como sempre, 

tudo o que é novo provoca resis-

tência à mudança. A sua interpre-

tação dos ritos pagãos da Rússia, 

sua terra natal, assemelha-se hoje 

à preocupação de todos nós ao tes-

temunharmos os perigos a que a 

Terra em que vivemos está sujeita. 

A sua “suite” está dividida em duas 

partes: “A adoração da Terra” e o 

“Sacrifício”. Acontece que hoje, se 

quisermos salvar a Terra adorada 

onde nascemos, vivemos, cresce-

mos e morremos, temos que nos 
preparar para a entregar aos nos-
sos filhos e netos duma melhor 
forma. E para que isso aconteça 
precisamos de fazer vários sacri-
fícios.
O ambiente prospectivo que an-
tevemos conduzirá a humanida-
de para mais saúde, equilíbrio, 
harmonia, beleza e segurança. 
Reintegrar a natureza na nossa 
vida, encorajar o renascimento do 
mundo rural e implementar uma 
política de transportes que traga 
para o nível da estrada a eficiência 
do caminho-de-ferro, da aviação 
e das vias marítima e fluvial são 
os aspectos essenciais desta nossa 
profissão de inventores.

Algumas soluções promissoras 
que sem serem novas já provaram 
o seu valor e podem ser impor-
tadas dalgumas partes da grande 
aldeia em que se transformou o 
mundo são:

-
dores de planeamento urbano 
– o bairro de Vauban, na pe-
riferia da cidade de Freiburg, 
Alemanha, é um exemplo e foi 
propositadamente concebido 
para ter uma única rua larga, 
onde circula o transporte pú-
blico urbano;

seus donos: Enrique Peñalo-
sa tornou-se mundialmente 
conhecido enquanto foi Edil 
de Bogotá, Colômbia, por ter 
adoptado medidas de requali-
ficação urbana que promove-
ram a mobilidade e a circula-
ção, reduziram a criminalidade 
e melhoraram a convivência e 
a saúde da população. Nos seus 
discursos públicos afirmava 
repetidamente que “a cida-
de não são as infraestruturas, 
muito menos as viaturas. São 
as pessoas. Por isso os planos 

de urbanização devem ser con-

cebidos e desenhados a pensar 

prioritariamente nas pessoas, 

não nos edifícios e vias”.

cidades para incorporarem 

vias dedicadas a transportes de 

massas, rápidos, confortáveis, 

baratos e pouco poluentes, 

incluindo a reserva de faixas 

dedicadas a peões e ciclistas. 

O chamado BRT parece uma 

solução para os países de eco-

nomias emergentes como Mo-

çambique.

urbana de modo a propiciar a 

Mobilidade Urbana: estradas aéreas?
Por Silva J. Magaia
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separação entre o tráfego local 

e o tráfego passante: é sobre 

este ultimo que recai a opção 

pela Estrada Aérea. Não faz 

sentido, por exemplo, que uma 

viatura deslocando-se entre 

o bairro da Costa do sol em 

Maputo e a Cidade da Matola, 

um percurso inferior a 30 km, 

tenha que parar em 20 semá-

foros…

A poesia de Craveirinha inspira-

-nos: “Cresce a semente que a 

povoação plantou curvada e a es-

trada passa ao lado macadamizada 

quente e comprida, e a semente 

germina”. (Karingana ua Karinga-

na, Sementeira). O poema advoga 

claramente a convivência harmo-

niosa entre a Natureza, o Homem 

e a Estrada.

Afinal, e aparentemente, uma 

forma eficaz de separar os meios 

de circulação foi conseguida pela 

aviação, se bem que aos custos 

que se conhecem. No entanto as 

vantagens das “vias aéreas” são 

inúmeras, desde a possibilidade de 

manter velocidades mais regula-

res e ganhar tempo, até à redução 

dos riscos de acidentes ao mínimo 

índice que as estatísticas podem 

assegurar.

Do ponto de vista financeiro, 

pode-se insinuar que se conse-

gue alguma economia reduzindo 

a superfície de apoio; significa a 

adopção de bases ou fundações 

“localizadas”. Assim reduz-se 

drasticamente o volume de traba-

lhos de terra e a manutenção de 

rotina resume-se a determinados 

pontos da estrada e não a toda ela, 

com a vantagem de não implicar 

grandes perturbações ao tráfego. 

Por outro lado, os efeitos da exis-

tência da estrada nos potenciais 

utilizadores da terra, bem como os 

seus impactos ambientais, são me-

nos problemáticos. A visão que re-

sulta destas vantagens é um sonho 

com estradas aéreas, flutuantes ao 

longo de todo o percurso.

Trata-se de pavimentos elevados, 

semelhantes aos viadutos e às 

pontes, com bastante flexibilidade, 

acomodando melhor os efeitos di-

nâmicos do tipo de solicitação que 

representam os veículos circulan-

do a grande velocidade e transpor-

tando cargas enormes. O revesti-

mento do piso, em betão, é mais 

simples e barato por fazer parte 

da estrutura, desempenhando com 

excelente rendimento e baixa ma-

nutenção o papel de superfície de 

rodagem. Não atravessando áreas 

habitadas não há necessidade de 

precauções especiais, permitindo a 

prescrição de limites de velocidade 

mais altos, o que reduz os tempos 

de viagem. Por outro lado dispen-

sam obras especiais no atravessa-

mento de cursos de água ou zonas 

alagadiças e o seu uso jamais será 

condicionado pelos efeitos das 

cheias cíclicas ou tsunamis: a pas-

sagem por vales e zonas baixas faz 

parte da rotina na própria concep-

ção da estrada.

A discussão que resta é sobre 

os seus custos e estética. Vamos 

abordá-las economicamente sem 

introduzirmos valores, e estetica-

mente analisando a valorização 

e enriquecimento que trazem ao 

ambiente.

Globalmente a obra exige sem 

dúvida grandes investimentos. 

Mesmo assim atrevemo-nos a 

compará-la com as estradas con-

vencionais pelas razões referidas 

a seguir. Um factor importante a 

considerar é o tipo de utilizadores, 

sem dúvida melhor preparados 

para pagar o acesso a vias com 

exclusividade. Esperam-se assim 

maiores receitas provenientes das 

portagens, logo uma capacidade 

de auto financiamento à manu-

tenção de rotina, para além da re-

posição, a médio prazo, do investi-

mento inicial.

As vantagens económicas e eco-

lógicas são também óbvias. Às 

menores áreas de apoio corres-

pondem menores custos de ma-

nutenção. Reduz-se drasticamente 

a parcela mais cara da estrada de 

longo curso – os trabalhos de terra 

e os seus equipamentos caríssi-

mos. Há uma menor intervenção 

sobre as áreas produtivas e sobre 

o ambiente. Reduz-se a ocorrência 

de conflitos de terra, a necessidade 

de indemnizações e a frequência 

das intervenções com reparações.

É claro que se colocam desvanta-

gens, também óbvias, como sejam 

os danos acrescidos em caso de 

acidente, o elevado valor do inves-

timento inicial, os custos especiais 

dos nós e derivações entre desti-

nos, e finalmente a paisagem “es-

tranha” para alguns não futuristas; 

a esta última “desvantagem” con-

trapomos uma imagem virtual do 

que seria a visão dessa paisagem. 

A arte ao serviço da tecnologia.

Felizmente, hoje o computador 

libertou o engenheiro das tarefas 

mecânicas que o cálculo manual 

exigia no passado, dando-lhe mais 

tempo para se dedicar à concepção 

e discussão das opções de forma e 

informação visual: a estrada aérea 

oferece assim uma oportunidade 

única, introduzindo no perfil das 

cidades novas silhuetas de forte 

cunho estético, ao contrário das 

desastradas e horrendas cicatrizes 

cavadas na terra pelas estradas 

cruzando horizontes, em especial 

as auto-estradas.
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“Quem viveu ou conheceu o dis-
trito de Angoche em princípios 
da década de 80, e, voltar hoje, a 
sua reacção pode resumir-se em 

apenas duas vertentes. Ou negará que 
está em Angoche e está noutro local ou 
deixará cair lágrimas pela triste situa-
ção em que o distrito se encontra. 
Angoche mudou completamente. De 
paraíso virou inferno. Angoche era um 
distrito abençoado, tinha tudo de bom, 
desde indústrias, campos de produção 
agrícola que davam emprego aos resi-
dentes e não só, o que proporcionava o 
poder de compra e consequentemente 
melhor qualidade de vida as pessoas, 
tinha divertimento, desporto entre 
outras coisas. Aos domingos, dia de 
descanso, podia-se sair com a família 
passear-se pelas praças e jardins que 
abundavam na urbe apreciando a bela 
paisagem que a natureza proporcio-
nou a cidade. Podia ir-se ao cinema, ao 
campo de jogos, enfim tinha tudo do 
bom. Tudo o que uma cidade moderna 
possui. 
Hoje, a situação mudou completamen-
te. O distrito parou no tempo e tudo de 
bom que tínhamos desapareceu. Hoje 
só ficou a miséria, o desemprego, a 
frustração e saudades dos tempos que 
se foram”.

Foi nestes termos que, Hetul Sasicante, 

empresário e residente do distrito de 

Angoche, há 40, iniciou a conversa com 

a reportagem do SAVANA que semana 

passada escalou àquele ponto do país, 

para testemunhar o dia a dia do distri-

to, localizado a 185 quilómetros mais 

ao sul da cidade de Nampula.     

O SAVANA permaneceu três dias no 

distrito de Angoche, habitado por cerca 

de 340 mil pessoas divididas em 2.986 

quilómetros quadrados, em quatro pos-

tos administrativos; e verificou que o 

distrito é um exemplo concreto de uma 

situação em que se dorme debaixo de 

tesouro e acorda-se na miséria.

Rico em recursos marinhos, minerais 

e agrícolas, Angoche foi no passado, 

um dos mais importantes centros co-

merciais e industriais da região norte 

do país.

No passado colonial, Angoche alber-

gou as principais fábricas de descasque 

e processamento da castanha de caju 

do país. Para além da castanha de caju, 

Angoche sediou também as principais 

fábricas de descasque de arroz assim 

como as maiores empresas pesqueiras.

Falar de Angoche no passado é o mes-

mo que lembrar os grandes campos de 

Por Raul Senda (textos) e  Naíta Ussene (fotos)  

produção de arroz, sisal e algodão. É 

o mesmo que lembrar grandes firmas 

como: a Companhia de Culturas de 

Angoche (CCA), Sociedade Industrial 

de Niassa (SINLA), Angocaju, MO-

CITA, Angopesca, Pescanorte entre 

outras ligadas a área de exploração flo-

restal.   

São empresas que serviam como fonte 

de emprego para esmagadora maioria 

da população economicamente activa 

na região, assim como nos distritos cir-

cunvizinhos.

Pela abundância de centros de promo-

ção de emprego, Angoche acolhia tam-

bém mão-de-obra de outros distritos 

da província de Nampula assim, como 

da vizinha província da Zambézia. 

Soube o SAVANA no local que, só as 

unidades de descaroçamento de caju 

processavam, por ano, entre 20 a 30  

mil toneladas de castanha e emprega-

vam mais de 20 mil pessoas.

No sector de caju os ganhos não se 

limitavam apenas a milhares de ope-

rários que labutavam nas fábricas. Do 

lado de fora havia muitas famílias que 

se dedicavam ao plantio de cajueiros 

para alimentar as fábricas.

São milhares de famílias dos distritos 

de Angoche, Mogovolas, Mongicual e 

Moma que de forma indirecta tiravam 

ganhos da indústria de caju montada 

no distrito de Angoche.

Tal como está acima referido, as po-

tencialidades do distrito alastravam-se 

também à produção de arroz, algodão 

e a pesca.

Para quem chega a cidade de Angoche 

hoje, assiste com grande tristeza a de-

gradação perpétua de uma das maio-

res fábricas de descasque de arroz na 

região norte do país. Aquilo que no 

passado foi um verdadeiro mostro, quer 

em termos de infra-estruturas, maqui-

naria, mão de obra e a própria produ-

ção, transformou-se em escombros.

O encerramento das fábricas de des-

caroçamento e processamento da cas-

tanha de caju, de descasque de arroz, 

também pós fim os campos de pro-

dução de arroz e de castanha de caju e 

deixou miséria a população campesina.

O sector pesqueiro também não esca-

pou a “tempestade” que abalou o dis-

trito.

Empresas galácticas como a Emopes-

ca, Angopesca, Pescanorte e mais tarde 

Mawimbe também passaram para his-

tória.

A pesca industrial e semi-industrial 

deixou de existir e foi trocada pela ar-

tesanal. 

São momentos das luzes que passaram 

para história. São momentos que dei-

xaram saudades e que cada angochiano 

que viveu o momento quando lembra-

-se tira lágrimas de inconformismo.

Sabine Omar Assane, residente de 

Angoche há mais de 50 anos, é uma 

das pessoas que viveu os momentos de 

“vida boa” e hoje lamenta as trevas.

A vida de Assane foi sempre dedicada 

ao sector pesqueiro. 

Conta que o distrito contava com 

infra-estruturas de qualidade para o 

processamento e tratamento do pesca-

do e daí partia para os mercados mais 

exigentes do mundo.

Sabine Assane, que actualmente  dirige 

o Fórum dos Conselhos Comunitá-

rios de Pesca de Angoche, referiu que 

nessas alturas, o porto local atracavam 

grandes barcos de pesca que traziam ou 

levavam o pescado para o exterior.

Assane não fala de números, mas diz 

que eram milhares de pessoas que la-

butavam nas empresas pesqueiras quer 

no mar bem como no interior.

Beleza que o tempo roubou  
O desenvolvimento económico indus-

trial do distrito teve grande impacto na 

criação de infraestruturas públicas, ha-

bitacionais, sociais, de entretenimento 

e de lazer ao nível da sede do distrito.      

Ao nível da região do país, a cidade de 

Angoche é uma das mais privilegiadas 

em termos de infraestruturas. Angoche 

possui uma cidade que supera algu-

mas capitais provinciais como Xai-Xai 

(Gaza), Inhambane e Lichinga (Nias-

sa).

A cidade de Angoche foi uma da pri-

meiras sedes distritais da região norte 

do país a beneficiar-se da rede nacional 

de energia para além de um porto com 

capacidade para atracar barcos de gran-

de dimensão. Estas infraestruturas fo-

ram todas erguidas no período colonial. 

A cidade é ainda caracterizada por um 

ordenamento territorial invejável com 

várias ruas asfaltadas, prédios que vão 

até ao terceiro piso, parques infantis, 

jardins, clubes desportivos, cinema en-

tre outras coisas.

A cidade de Angoche é um dos poucos 

centros urbanos do país com um bairro 

da periferia super urbanizada. Trata-se 

do bairro de Inguri, o mais populoso da 

cidade de Angoche, localizado a cerca 

de quatro quilómetros do centro da ci-

dade. Foi erguido no período colonial 

e albergava pescadores e trabalhadores 

das companhias agrícolas e industriais 

que lá existiam.      

Ao contrário de muitos bairros, que 

cercam grandes cidades como Cha-

manculo, Maxaquene ou Mafalala 

(Maputo); Munhava (Beira) entre ou-

tros, o bairro de Inguri, embora esteja 

super povoada com casas de construção 

precárias, está urbanizada.  No interior 

do bairro há ruas que dividem quartei-

rões e dão acesso a estrada principal. 

Em caso de incêndio, doença ou morte, 

as viaturas dos bombeiros, ambulân-

cias ou dos serviços funerários chegam 

ao local da ocorrência dos factos sem 

constrangimentos.

Conta Hetul Sasicanete que a cida-

de de Angoche tem todas condições 

necessárias para se tornar numa das 

principais cidades quer em termos eco-

nómicos, turísticos e até industriais do 

país. 

Mas, para o desespero da população 

local, as potencialidades são desapro-

veitadas.

Segundo Sasicanete a situação é agra-

vada pelas precárias condições em que 

se encontram as vias que ligam o dis-

trito a cidade de Nampula, bem como 

aos distritos de Nacala-Porto e Moma.

De acordo com o nosso entrevistado, a 

beleza que caracteriza a cidade de An-

goche desapareceu completamente.  

Na realidade, a penosa situação em que 

se encontra a cidade de Angoche foi 

testemunhado pelo SAVANA. Logo a 

entrada da cidade de Angoche nota-se 

um cenário fascinante iluminado com 

uma visão extraordinária ao mar. 

Porém, já no interior da cidade as coi-

sas mudam completamente. Em todos 

cantos da cidade depara-se com poços 

de água, estradas de terra vermelha e 

infraestruturas sociais e económicas 

em ruínas. 

O fecalismo a céu aberto é outro pro-

blema que enferma a cidade de Ango-

che. O SAVANA testemunhou o negro 

cenário nos bairros de Inguri e Mos-

sorire onde as comunidades recorrem 

orla marítima  para defecar. Está prá-

tica é de todas idades. Desde adultos, 

homens e mulheres, jovens e crianças, 

que a qualquer hora fazem necessida-

des maiores ao longo da orla marítima.

Desemprego: o pai de todos 
males   
A questão de desemprego no distrito 

de Angoche é acentuada. As circuns-

tâncias degradaram-se com o desapa-

recimento das grandes indústrias que 

antigamente empregavam milhares de 

trabalhadores e galvanizam a economia 

local. E como resultado disso, a activi-

dade informal cresceu. O comércio for-

mal acontece de forma tímida.

Para os mais jovens, presentemente, 

a situação é mais difícil. Não há em-

prego. A sua maioria opta pela pesca 

ou venda de produtos pesqueiros para 

sobreviver. Os aventureiros emigram 

para as cidades de Nampula, Nacala e 

para o distrito de Moma em busca de 

oportunidades.

Mesmo o projecto das areias pesadas 

de Sangage, desenvolvido pela empresa 

chinesa Hayum Mozambique Mining, 

desde meados de 2013 não trouxe ne-

nhum milagre para a população.

É que, apesar da legislação laboral mo-

çambicana estabelecer uma quota para 

a contratação de estrangeiros, a empre-

sa chinesa parece estar a passar a mar-

gem dessa lei.

Soube o SAVANA que a mais de 80% 

dos trabalhadores que labutam no pro-

jecto das areias de Sangage são chine-

ses. Até actividades como de motorista 

são executados por chineses.

A função pública é que aparece como a 

única fonte de emprego.

Como conta o comerciante Hetul Sa-

sicacanete a actividade comercial so-

brevive graças a funcionários públicos 

porque o grosso da população não tem 

poder de compra.

Para além de falta de emprego, a falta 

de estrada encarece o custo de vida.

Segundo aquele comerciante, os preços 

do frete para o transporte de produtos 

da cidade de Nampula ou de Nacala 

para Angoche é alto devido a precarie-

dade da via de acesso. Esses custos são 

depois imputados  ao cliente. 

O nosso interlocutor finaliza seus de-

poimentos lamentado a falta de clareza 

sobre os projectos sociais desenvolvi-

dos pela empresa chinesa.

Sublinha que quando o projecto arran-

cou falou-se de que a empresa ajudaria 

na edificação de algumas infraestrutu-

“Há desenvolvimento”, Rodrigues  
Ussene, administrador do distrito 

ras, como melhoramento das vias de 

acesso, abertura de fontes de abasteci-

mento de água para além da dinamiza-

ção indústria hoteleira e de restauração.

Porém, o cenário que se verifica no ter-

reno é totalmente contrário. Em vez de 

melhorar estradas, a empresa chinesa 

acentua a degradação das já existentes.

É que o minério produzido em Sanga-

ge é transportado de camiões do local 

de produção até ao porto. Estes cami-

ões de grande tonelagem usam as já 

degradadas estradas locais e  acentuam 

a sua destruição.

O exemplo concreto é da estrada que 

liga o centro da cidade de Angoche 

até ao populoso bairro de Inguri. Esta 

via, num troço de sete quilómetros, foi 

recentemente reabilitada pela edilida-

de de Angoche. Porém, actualmente 

encontra-se totalmente degradada por 

causa da pressão exercida  pelos cami-

ões que transportam minérios da em-

presa chinesa.   

           
Energia resumida em 
“pisca- pisca”  
Angoche um dos primeiros distritos de 

Nampula a receber energia da rede na-

cional.  Trata-se de um sistema obsole-

to que carece de reabilitação e moder-

nização. Para além de ser antiga,  a rede 

está super pressionada por causa das 

novas ligações. Muitas das ligações são 

eleitoralistas, sem obedecer a nenhum 

critério técnico.  

É que na altura da sua construção, na 

década 70, a linha estava apenas desti-

nada as necessidades industriais e do-

mésticas de Angoche. Hoje para além 

de Angoche foi derivada para os distri-

tos de Mogovolas, Mongicual e Liúpo 

para além de vários postos administra-

tivos e povoações.

Com a inicio da exploração das areias 

pesadas de Sangage; ao contrário do 

que se verificou em Moma, em que 

a Kenmare,  empresa que explora as 

areias pesadas de Moma, construíu a 

sua própria linha; os chineses deriva-

ram da linha que abastece Angoche.

Residentes de Angoche apelidam a 

corrente eléctrica local de “pisca-pisca” 

por causa de cortes constantes. Chando 

é nome de um comerciante do distrito 

de Angoche. 

Em conversa com o SAVANA contou 

que os cortes constantes de energia 

eléctrica estão a prejudicar o distrito 

que já por si está numa situação caóti-

ca. Chando referiu que por várias vezes 

ficou sem electrodomésticos por causa  

da oscilação de energia.

“Na minha loja já não posso vender 

frescos porque não há condições de 

conservação. Por várias vezes fui obri-

gado a levar frangos  congelados para 

o lixo.

Para além de cortes constantes, a ilu-

minação pública é deficitária em dife-

rentes bairros da cidade. 

Outra situação que preocupa o nosso 

entrevistado  é o facto do distrito pos-

suir potencialidades para o desenvolvi-

mento da indústria turística. Porém, no 

distrito não há turismo. Os serviços de 

hotelaria e restauração são quase ine-

xistentes. Angoche não possui nenhum 

hotel e os centros de alojamento resu-

mem-se em pequenas pensões.   

     
Porto cais de Angoche     
Angoche possui um porto com influên-

cia decisiva na região sul de Nampula. 

Até 1994 o porto de Angoche serviu 

como importante infraestrutura para 

o movimento de cargas.      Soube o 

SAVANA que no passado, o porto de 

Angoche chegou receber cerca de 50 

navios de cabotagem por ano tendo até 

armazenado perto de 19 mil toneladas 

de carga. Isso aconteceu em 1989.

Entre 1978 e 1990, o porto de Ango-

As dificuldades que 
passa o distrito são 
reconhecidas pelas 
autoridades locais, 

contudo negam que o mesmo 

tenha parado no tempo.

Aponta a empresa de capitais 

chineses Hayum Mozambi-

que Mining que está a explo-

rar as areias pesadas de San-

gage como um dois exemplos. 

O administrador de Angoche 

nega que o projecto chinês 

não beneficia angocheanos. 

Segundo aquele dirigente, o 

projecto das areias de San-

gage emprega cerca de 450 

moçambicanos. Este universo 

constitui mais cerca de 80% 

de mão de obra.

Para Rodrigues Ussene, ad-

ministrador do distrito, este 

projecto está  mudar Angoche. 

Além de empregar a mão-de-

-obra local, através da sua veia 

social, está a construir e reabi-

litar várias infraestruturas de 

índole social.

Apontou como exemplo a reabilita-

ção e equipamento do hospital rural 

local, bem como de algumas vias de 

acesso como é o caso da que dá acesso 

ao bairro Inguri.

Referiu que a agricultura é a activida-

de económica dominante e envolve a 

maioria das famílias locais. As princi-

pais culturas alimentares são a man-

dioca e o arroz. Ussene falou também 

do relançamento de algumas culturas 

como arroz e a castanha de caju.

Exemplificando Ussene referiu que a 

produção de alimentos passou de 254 

mil toneladas de 2013 para 305 mil 

toneladas em 2014.

Ussene vangloria-se do crescimento 

do sector pecuário. Sem falar de nú-

meros, o dirigente refere que o dis-

trito é dos maiores fornecedores de 

carne de gado bovino às cidades de 

Nampula e Nacala.

Quando ao porto, estrada e a energia, 

o dirigente reconhece a situação mas, 

diz que, em coordenação com o Go-

verno central tudo está a ser feito no 

sentido de resolver a situação e no fu-

turo não muito distante a população 

de Angoche terá vida melhor.                        

No que concerne ao emprego, o nos-

so entrevistado referiu ainda que o 

Governo está engajado na busca de 

soluções. Através do Fundo do De-

senvolvimento Local, vulgo sete mi-

lhões, foram abertos alguns projectos 

que estão a gerar emprego a popula-

ção local. De forma paulatina estão 

também a ser reabertas fabriquetas 

de processamento de castanha de caju 

entre outros projectos que vão surgin-

do aqui e acolá. São estas iniciativas, 

que segundo Ussene, vão solucionan-

do os problemas da população.

che possuía batelões e rebocadores que 

faziam trabalhos de carregamento de 

mercadorias para diferentes pontos do 

país. Produtos como castanha de caju, 

arroz, sisal, algodão, todos produzidos 

em Angoche, eram transacionados a 

partir do porto local. 

Actualmente o cenário mudou com-

pletamente. O porto está abandonado. 

Não tem nenhuma assistência e já não 

manuseia nenhuma carga. O porto 

resume-se a pequenas embarcações de 

pesca. Sem assistência e já no abando-

no, o canal também ficou quase inaces-

sível devido aos bancos de areia.

O porto de Angoche foi o primeiro e o mais importante da região norte do país antes de Nacala.
Hoje resume-se em escombros e sucatas

Sede do Governo de Angoche. O majestoso edifício é parte de várias erguidas na cidade de Angoche

Sabine Omar Assane

Hetul Sasicante

Chando

“O distrito de Angoche está mudar para 
melhor”, Rodrigues Ussene
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O ÚNICO PÁIS COM 4 PRÉMIOS NOBEL DA PAZ

Mais de uma semana depois da realização das últimas 

eleições gerais, o país aguarda ainda com ansieda-

de os resultados deste escrutínio.

As eleições não são apenas justas, livres e transpa-

rentes pela forma como elas são organizadas e realizadas, mas 

também pelo tempo que leva a anunciar os resultados. Quan-

to mais tempo se leva, menos transparentes elas se tornam. 

Pouco se sabe do que acontece durante todo este período de 

espera pelos resultados.

E falando em termos estritamente legais, tendo sido ultra-

passado o prazo de cinco dias para o anúncio público dos re-

sultados das eleições ao nível provincial, pode se considerar 

que o actual processo eleitoral já está inquinado de um vício 

insanável, que só por si torna todo o exercício ilegal.

Estas eleições foram, de facto, um pior exercício de democra-

cia. Manchadas por uma série de graves irregularidades, que 

vão desde o atraso significativo na abertura de alguns postos 

de votação, troca de cadernos eleitorais, urnas encontradas em 

circunstâncias inexplicáveis e já contendo votos, votos quei-

mados, e editais falsificados, será inconcebível considerar que 

elas tenham sido realizadas dentro dos padrões  estabelecidos 

pela lei moçambicana.

Sempre defendemos que a legitimidade das eleições depen-

derá do nível de integridade no tratamento dos votos dos elei-

tores. 

Mas quando uma funcionária sénior do Secretariado Téc-

nico de Administração Eleitoral (STAE) é encontrada em 

flagrante na cidade da Beira com editais viciados, é impossível 

considerar que tal tenha sido um acto isolado. E por isso os 

resultados não podem espelhar a vontade genuína dos elei-

tores. 

Não estamos perante actos de incompetência ou de dificulda-

des em enfrentar os desafios de um processo que reconhece-

mos ser difícil. São actos premeditados, cujas consequências 

extravasam uma responsabilidade puramente legal. 

Num ambiente de grandes tensões políticas que resultaram 

nos últimos dois anos em confrontações armadas, com perdas 

de vidas humanas e de bens, estes actos de delinquência elei-

toral carregam consigo o potencial de desestabilizar todo o 

país. São, na ausência de melhor termo, crimes de alta traição. 

É importante sublinhar aqui, que o problema não é dos 

anunciados vencedores. É daqueles que sem o mandato 

destes, agiram à sua revelia, mas na crença de estarem a 

realizar um trabalho nobre. Por isso, o resultado desta farsa 

deve ser rejeitado pelos próprios vencedores,  que devem ser 

os primeiros a exigir que o seu mandato se mantenha livre de 

nódoas. 

Perante todo este quadro negro, não será exagerado sugerir 

que estas eleições sejam totalmente anuladas e marcado um 

novo escrutínio. 

Em democracia, num quadro em que os eleitores devem ho-

nestamente decidir sobre quem os deve governar, não pode 

haver espaço para artifícios cuja finalidade é precisamente 

distorcer a vontade desses mesmos eleitores. 

Estas eleições foram uma fraude monumental, e devem ser 

contestadas com todo o vigor. Numa eleição democrática, os 

vencedores devem ser justos, e os derrotados devem aceitar 

graciosamente a sua derrota. Todos devem sair dignificados. 

Este não é o caso. 

fraude eleitoral 

O 
ébola tem marcado a agen-

da mediática dos meios 

de comunicação social em 

todo o mundo nos últimos 

meses, traduzindo-se em números 

expressivos de informação produzi-

da. Desde o início do mês de maio, 

o sistema de monitorização da Ci-

sion detectou 1.578.210 referências 

ao vírus ébola em conteúdos noti-

ciosos online, em 190 países. Mas 

em que países, e zonas do globo, 

estão os meios de informação a 

atribuir maior relevância editorial 

ao flagelo “ébola”? 

Margaret Chan, directora-geral da 

Organização Mundial da Saúde, 

no mais recente alerta para aquilo 

a que chamou “a mais grave emer-

gência dos tempos modernos” - 

especialmente sentida nos países 

mais pobres da África Ocidental, 

com um tecido social e um siste-

ma político frágeis - fez questão 

de sublinhar que “o pânico está a 

espalhar-se mais depressa do que 

o vírus”. 

Partindo do número total de refe-

rências ao ébola obtido por país, em 

função do número total de notícias 

monitorizadas em cada um deles, a 

Cision elaborou uma infografia que 

permite destacar os países, e as zo-

nas do globo, em que o vírus tem 

tido maior relevância do ponto de 

vista editorial. 

Com esta visão global, pode ob-

A viralidade do ébola nos meios
de informação globais*

servar-se o número de artigos re-

ferentes ao vírus em cada país in-

dividualmente, bem como o peso 

desse número no total de artigos 

divulgados, nesse país, no mesmo 

período, demonstrando assim per-

centualmente o peso editorial atri-

buído ao ébola. 

África é o continente que maior 

destaque nos meios de comuni-

cação online tem dado ao ébola. 

De um total de 6.576.543 artigos 

produzidos nesta zona do globo, 

55.461 foram sobre o vírus. Ou 

seja, 0,84% da informação - apro-

ximadamente 1% do total de infor-

mação produzida - foi sobre este 

assunto. 

É significativo verificar que dos 30 

países que mais destacaram o vírus 

ébola nos media online globais 25 

são africanos. Países como a Libéria 

e a Serra Leoa, seriamente afecta-

dos por esta tragédia humanitária, 

apresentam percentagens expressi-

vas em termos de destaque editorial 

dado ao ébola, que oscilam entre os 

25 e os 30%.

A América é o segundo continen-

te a dar maior destaque em termos 

editoriais ao ébola (0,82%). Mas, 

apesar da muita informação detec-

tada relativa ao vírus, 779.390 arti-

gos, este número acaba por diluir-

-se no volume total de informação 

produzida no período analisado, 

94.574.316 artigos.

Seguem-se a Europa (0,60%), a 

Oceânia (0,37%) e finalmente a 

Ásia, com um resultado pouco sig-

nificativo (0,19%). No continente 

asiático, a exceção que contraria 

a tendência editorial de um certo 

alheamento vai para Timor-Leste, 

que dedica 3,14% de toda a infor-

mação online ao tema.

Moçambique, dos 190 países que 

produziram informação sobre o 

ébola, é o 23º país que maior re-

levância editorial deu ao vírus 

(2,59%), com 667 artigos divulga-

dos nos meios de informação onli-

ne até este momento. 

De toda a informação produzida 

nos media online globais, duran-

te o período analisado, 0,37% dos 

conteúdos foram sobre este fla-

gelo humanitário, social e econó-

mico. Foram detetadas 1.578.210 

referências ao vírus ébola em 

255.679.068 artigos.

Esta análise foi elaborada através 

da pesquisa da palavra ébola, nas 

diferentes línguas, no sistema de 

monitorização global online da Ci-

sion entre os dias 1 de Maio e 15 

de Outubro de 2014. Neste perío-

do foram identificados um total de 

255,7 milhões de artigos, dos quais 

1.578.210 tinham referências ao ví-

rus ébola. 

*A Cision é líder global em serviços e 
software de pesquisa, monitorização e 
análise de media.
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Uma coisa que é norma, mas só aprendemos 

com a idade, é que à medida em que o tem-

po passa vamos perdendo amigos e a capa-

cidade de fazer outros.

É praticamente impossível depois de 45 anos fazer 

amizades novas.

Estou a falar de amizades.

Posso ter três ou quatro companheiros de copos ha-

bituais na tasca onde bebo normalmente todos dias 

e a mesma hora.

Posso ter bons colegas de serviço com quem tenho 

relações de fricção e boas conversas.

Posso até ter uma senhora, mais ou menos da mi-

nha idade por quem passo todos dias ela a vender 

hortícolas na sua banca e a quem cumprimento com 

um sorriso ambíguo e um olhar que lhe diz: um dia 

qualquer vou te convencer a ir comigo a cama e ela 

devolve-me essa atitude com um sorriso de promes-

sa e a coisa repete-se durante meses sem que nunca 

passe disso.

Nem sequer me passou o número de telemóvel.

Eu também não lhe dei o meu.

Embora veja nos seus olhos que está ansiosa para 

que isso aconteça.

No fundo falo dum plano superior.

Estou de pé com as fraldas da camisa fora das calças.

Sei que estou bem vestido e limpo e nem  sequer me 

quero fazer notar que a nossa relação não passará 

disso: ela sentada na banca eu de pé a perguntar-lhe 

todos dias como é que te chamas.

Da mesma forma, quase todos amigos que andaram 

comigo na escola primária nos anos 60, numa es-

cola para pobres de missionários nos subúrbios de 

Lourenço Marques, ou morrem ou simplesmente 

desaparecerem ou naufragaram no mar imenso e in-

clemente de aguardente de melancia, da tentação ou 

do vinho dom barril.

Ou então estão simplesmente malucos.

Eu não morri e nem estou maluco. 

Mas também não sou uma pessoa normal.       

Sou louco e assumo a minha loucura.

Por isso mesmo na tasca gosto de estar sentado a 

uma mesa sozinho. O pessoal acha-me excêntrico, 

mas sei que não sou.

Naquela sexta-feira ao fim da tarde, ele chegou, pu-

xou a cadeira, tratou-me pelo nome, fez-me lembrar 

que tínhamos sido colegas de carteira há 47 anos na 

escola primária do bairro Indígena da Munhuana.

Quando me disse o nome dele lembrei-me perfeita-

mente: tinha sido um craque de futebol nos nossos 

intervalos, mas nunca mais nos tínhamos visto.

Foi espantoso: levou quase duas horas a contar-me 

com um discurso muito ufano a dizer que tinha três 

filhos e acrescentou com enfâse: “são todos enge-

nheiros: um é engenheiro hidráulico, outro de enge-

nharia mecânica e outro de engenharia química que 

até trabalha na Cervejas de Moçambique”.

Fiz uma pausa, bebi um gole e perguntou-me com 

ar de desafio: “E tu”.

Respondi-lhe como se não quisesse: tenho cinco fi-

lhos e nenhum deles é formado em nada.

“O mais velho tem frota de txovas, onde emprega 

seis jovens que trabalham aos pares uns a recolhe-

rem sucatas e baterias velhas pela cidade e outros a 

venderem coco e lanho e outros a venderem verdu-

ras e nenhum deles me incomoda.

Cada um tem a sua casa”.   

Levantei-me e peguei na minha cerveja e disse-lhe: 

preciso de apanhar ar, vou mudar de mesa.  

Mande um abraço aos seus filhos engenheiros.

O que ele nunca vai saber é que eu nem sequer te-

nho filhos. 

O pai dos senhores engenheiros 

É 
agora globalmente aceite que 
a recente crise financeira foi, 
na verdade, uma crise de ba-
lanços. Longos períodos de 

taxas de juro negativas permitiram 
e facilitaram o financiamento insus-
tentável da compra de activos, com 
hipotecas de alto risco a enfraque-
cer os balanços nacionais. Quando 
a liquidez nos principais mercados 
interbancários secou, as fragilidades 
foram expostas – e com consequên-
cias devastadoras.

Actualmente, a rápida expansão dos 

balanços das instituições financeiras 

chinesas – que cresceram 92% entre 

2007 e 2011, enquanto o PIB nomi-

nal expandiu 78% - está a alimen-

tar rumores de que a China vai, em 

breve, ter a sua própria derrocada do 

subprime. Mas haverá algum fundo 

de verdade nessas previsões?

O primeiro passo para avaliar a vul-

nerabilidade financeira da China 

passa por distinguir uma crise de sol-

vência, que pode ocorrer quando as 

empresas não têm capital suficiente 

para aguentar o colapso do preço dos 

activos, de uma crise de liquidez. Al-

guns países sofreram crises cambiais 

durante a crise financeira asiática 

de meados dos anos 1990, porque a 

desvalorização e as altas taxas de juro 

descapitalizaram os bancos e empre-

Os riscos do subprime da China 
Por Andrew Sheng , Xiao Geng*

sas, devido à falta de reservas sufi-

cientes para cobrir as dívidas cam-

biais. No caso do colapso dos preços 

dos activos no Japão, em 1989, e 

igualmente nos EUA em 2008, a re-

capitalização dos bancos e a liquidez 

dos bancos centrais ajudaram a res-

taurar a confiança do mercado.

O recente relatório “Balanços Na-

cionais”, divulgado pela Academia 

Chinesa de Ciências Sociais (CASS, 

no acrónimo em inglês), sugere que 

é pouco provável que a China atra-

vesse uma crise cambial ou uma crise 

de insolvência. No final de 2011, os 

activos líquidos do governo central 

ascendiam a 87 biliões de yuan (14 

biliões de dólares), ou 192% do PIB, 

dos quais 33 biliões de yuan eram re-

lativos a acções detidas em empresas 

públicas. Além disso, no final do ano 

passado, a posição líquida da China 

em divisas estrangeiras era de 2 bi-

liões de dólares – 21% do PIB, com 

as reservas brutas de divisas a totali-

zarem pouco menos de 4 biliões de 

dólares.

O que preocupa é a crescente dívida 

doméstica chinesa, que vale actual-

mente 215% do PIB. Desde 2008, 

as empresas públicas e as chama-

das plataformas de financiamento 

dos governos locais têm recorrido a 

crédito para financiar investimentos 

massivos em activos fixos, enquan-

to que o sector privado tem estado 

a pedir empréstimos – muitas vezes 

ao sector bancário paralelo – para 

financiar investimentos no sector 

imobiliário.

Esta dependência excessiva do crédi-

to tem origem na falta de financia-

mento adequado e no relativo sub-

desenvolvimento dos mercados de 

capitais chineses, com a capitalização 

de mercado a ascender a apenas 37% 

do PIB, o que compara com 104% 

do PIB nos EUA. A dívida detida 

por empresas não financeiras atinge 

113% do PIB na China, face a 72% 

nos EUA e a 99% no Japão.

Mas tendo em conta que as maiores 

empresas ou são públicas ou perten-

cem aos governos locais, as respecti-

vas dívidas consistem essencialmente 

em obrigações soberanas domésticas. 

Uma vez que o rácio entre a totali-

dade da dívida do governo e o PIB é 

de apenas 53% - muito menos que os 

80% dos EUA e os 226% do Japão – 

há margem suficiente para apostar na 

conversão de dívidas em capital para 

assim enfrentar o problema interno 

da dívida.

Claro que os líderes chineses tam-

bém vão precisar de fazer grandes re-

formas orçamentais, incluindo uma 

melhor partilha de receitas entre o 

governo central e os governos locais. 

A longo prazo, as autoridades devem 

aplicar uma regulação mais rígida 

para garantir que os investimentos 

em infraestruturas dos governos lo-

cais são sustentáveis e não dependem 

excessivamente dos proveitos da ven-

da de terras.

Durante o período de transição, o 

fardo do ajustamento vai ficar, em 

grande medida, concentrado na po-

lítica monetária, algo que será espe-

cialmente desafiante tendo em conta 

a “rigidez” estrutural de liquidez nos 

sectores mais produtivos. De 2007 a 

2011, a produção de massa monetá-

ria aumentou 116%, enquanto que 

as reservas cambiais aumentaram 

180%. O excedente foi absorvido 

através de requisitos estatutários de 

reserva que ascendiam até 20% dos 

depósitos bancários.

Como o sistema bancário oficial es-

tava com este tipo de problemas, o 

crédito restante foi transferido para 

grandes empresas e para quem ti-

vesse colaterais suficientes, o que 

resultou numa distribuição desigual 

de empréstimos pelas diferentes re-

giões e sectores. Em resultado disso, 

as grandes empresas – na sua maio-

ria empresas públicas, que gozam de 

subsídios financeiros consideráveis 

e de liquidez – eram responsáveis 

por 43% do total dos empréstimos 

bancários em 2011; as pequenas e 

médias empresas, que enfrentam di-

ficuldades de financiamento, incluin-

do custos elevados de crédito e pouca 

liquidez, detinham apenas 27% dos 

empréstimos.

Isto realça duas necessidades estru-

turais fundamentais. Em primeiro 

lugar, as empresas públicas e os go-

vernos locais devem ser encorajados 

a não investir demais, porque isso 

fragiliza a taxa de retorno. Em se-

gundo, as PME e as regiões em rápi-

do crescimento devem receber mais 

capital, porque é mais provável que 

criem emprego e inovação.

 Por outras palavras, as reformas na 

taxa de juro devem ser alcançadas ao 

mesmo tempo que se fazem as refor-

mas no mercado de capitais para au-

mentar o acesso ao crédito por parte 

dos sectores mais produtivos. A Chi-

na não pode passar de uma econo-

mia virada para as exportações para 

uma economia impulsionada pelo 

consumo doméstico e pelos serviços 

sem que a criação de valor através da 

inovação compense a destruição de 

valor provocada pelo excesso de ca-

pacidade.

Em resumo, apesar de ter um ba-

lanço forte e uma grande liquidez 

no banco central, a China enfrenta 

um problema localizado no subpri-

me, que se deve em parte a um nível 

elevado de exigência de reservas. A 

recente libertação, por parte do ban-

co central, de um bilião de yuan em 

liquidez, através de um empréstimo 

directo ao Banco de Desenvolvimen-

to Chinês, para a reconstrução de 

bairros de lata, é uma medida prome-

tedora porque cumpre a necessidade 

de fazer investimento socialmente 

inclusivo. Ao contrário da Reserva 

Federal norte-americana, o banco 

central chinês não adquiriu hipotecas 

do subprime.

A chave para o sucesso vai passar por 

gerir as diferentes injecções de liqui-

dez e as reformas das taxas de juro de 

modo a que os esforços para comba-

ter as dívidas de subprime locais não 

provoquem uma desvalorização do 

preço dos activos. Ao mesmo tempo 

é essencial reduzir a repressão finan-

ceira que fecha a torneira do crédito 

aos sectores e regiões mais produ-

tivos. Se conseguir fazer bem estas 

reformas estruturais, a China – e o 

resto do mundo – vai ser capaz de 

evitar as consequências de uma tra-

vagem brusca da economia.

Andrew Sheng é membro do Fung 

Global Institute e do Conselho 

Consultivo de Finanças Sustentáveis 

da UNEP. Xiao Geng é Director de 

Investigação no Fung Global Insti-

tute.

A 
linha do positivo dá ênfase aos elogios dos observadores 

nacionais e internacionais e à posição cimeira nos resulta-

dos provisórios de Filipe Nyusi e do Partido Frelimo. Não 

recusa os aspectos negativos, mas atribui-lhes um papel 

inteiramente secundário e aleatório. A sua tese é esta: o sistema 

eleitoral funcionou globalmente bem, as pequenas mazelas não o 

afectaram e a vitória de Nyusi e a da Frelimo são legítimas.

A linha do negativo dá ênfase às críticas dos observadores nacionais 

e internacionais e à fraude. A esta posição estão agregados ciber-

produtores e disseminadores do boato de que a Frelimo organizou a 

fraude através de uma empresa israelita especializada em software e 

sistemas eleitorais, à qual pagou uma fortuna. A sua tese é esta: os 

resultados da Frelimo estão viciados por um sistema eleitoral inten-

cionalmente falsificado.

Resultados eleitorais e 

duas linhas analíticas
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Foram altas as espectativas 

do eleitorado relativamen-

te ao processo eleitoral que 

está a caminhar para o seu 

desfecho. Havia muita crença que 

fosse a personificação de eleições 

livres, justas e transparentes. Mas 

nada disso foi significativo. As-

sim, a síntese daí resultante só 

deu mais voz àqueles que sempre 

foram tidos como pessimistas por 

acreditarem que “nada” haveria 

de mudar naquela máquina, que 

o maior concorrente do eleitora-

do seria a fraude e que esta teria 

numa suposta desorganização a 

sua máscara. 

Hoje não se ouve falar em demis-

sões porque estas não caracteri-

O Vencedor do “Outubro eleitoral”
zam alguns dos países mais pobres do 

mundo. Afirmações do tipo “houve 

fraude!”, “há eleitores que simples-

mente não votaram”, “as eleições não 

foram livres, nem justas e muito me-

nos transparentes”, “a PRM e a FIR 

foram os protagonistas vencedores”, 

“houve enchimento de urnas”, “já se 

sabia que o resultado seria aquele”, 

“os observadores internacionais não 

têm vergonha na cara”, “aquilo do 

STAE foi mesmo uma desorganiza-

ção organizada”, “deviam repetir nos 

lugares onde os problemas foram 

gritantes”, etc., como dizia, essas afir-

mações podem ter a sua razão de ser. 

Espelham o alto nível de credibilida-

de depositada na Comissão Nacional 

de Eleições (CNE) e no Secretariado 

Técnico de Administração Eleitoral 

(STAE), uma vez que foram estrate-

gicamente multipartidarizados mas, 

em contrapartida, o resultado foi um 

prolongado banho de água fria sobre 

o eleitorado. 

Já várias vezes, em momentos ante-

riores, a CNE e o STAE foram cha-

mados à razão para o problema de 

questões organizacionais. Mais uma 

vez estamos perante uma situação de-

signada por “água em cima do pato”. 

É certo que não se trata de discutir 

sobre a profissionalização ou não da 

CNE ou do STAE. Estamos clara-

mente diante de desafios relativamen-

te a mudança de mentalidade por par-

te de uma máquina que só vale porque 

mantem e actualiza os seus defeitos. E 

então: vamos manter as peças e tro-

car os óleos ou antes de tudo tentar 

perceber as razões dos sucessivos fa-

lhanços para, com segurança, tomar-

mos as melhores decisões que podem 

pôr a máquina a funcionar eficaz e 

eficientemente? Talvez começásse-

mos a (re)pensar seriamente na ideia 

de votação electrónica ou em adoptar 

experiências positivas da nossa região 

onde o vencedor, no final do processo 

eleitoral, sente-se realmente vitorioso. 

A fraude torna-se aí uma excepção e, 

praticamente, não concorre abafando 

o eleitorado.

As afirmações nada abonatórias sobre 

o processo eleitoral retiram a cereja à 

vitória de quem é dirigido ao pódio 

na qualidade de vencedor. Este ocu-

pa o lugar já com uma mancha 

que o caracterizará até ao final do 

mandato, o que não é agradável e 

nem o engrandece. É uma vitória 

precocemente órfã. O problema 

não é o vencedor. Ainda que este 

seja legítimo, a fraude, por si só, 

mancha-o, vence as eleições. Uma 

vez roubada a cereja do bolo, res-

ta-nos apenas concentrarmo-nos 

naquilo que sobra: a composição 

do próximo governo da Repúbli-

ca de Moçambique. A formação 

do novo governo poderá ter como 

contrapeso as características do 

desfecho do processo eleitoral. É 

preciso, por essa via, resgatar a ce-

reja e reconstituí-la para o bem da 

democracia. 

As notícias que vão surgindo, 

diariamente, apontam para 

uma fraude generalizada, 

na maior parte do país, a 

favor do partido Frelimo.

Depois dos actos de violência e 

intimidação no próprio dia da vo-

tação, já foi divulgado que, na ci-

dade de Tete, onde funcionaram 

178 mesas de voto, aparecem agora 

editais de 234; o MDM afirma que, 

em Nampula, os orgãos eleitorais 

lhe atribuem cerca de 13000 votos 

enquanto a sua contagem, com base 

nos editais, lhes dá mais de 21000; 

num edital de uma escola, na Ma-

tola, onde votaram 504 pessoas, o 

candidato do partido Frelimo apa-

rece com mais de 900 votos; na Bei-

ra a directora executiva do STAE 

foi apanhada em flagrante quan-

do trocava editais, com vitória de 

Afonso Dlakama, por outros falsos 

em que Filipe Nyusi aparecia ven-

cendo folgadamente; a TVM anun-

cia que, na Zambézia, Dhlakama 

teve 27609 votos e isso corresponde 

a 43,49%, enquanto Filipe Nyusi 

teve 25630 votos, correspondendo a 

77,9% (espantosa matemática!); na 

província de Gaza, bastião do par-

tido Frelimo, aparecem mesas de 

voto que registam acima de 90% de 

votantes, contra uma média nacio-

nal de cerca de 50%; etc, etc, etc... 

E, se isto é o que está a ser desco-

berto, resta saber quanto não passou 

despercebido.

Ora tudo isto não pode, na minha 

opinião, ser resultado de acções in-

dividuais deste ou daquele militan-

te mais “entusiasta”. Creio que tudo 

isto foi preparado, tudo isto foi or-

ganizado.

E tinha objectivos claros que, de 

resto, estão a ser conseguidos: Evi-

tar que, na eleição presidencial se 

tivesse que ir a uma segunda volta, 

de resultados duvidosos, e conse-

guir uma maioria absoluta na As-

sembleia da República, que permita 

governar sem ter que negociar com 

as bancadas da oposição.

Por este somatório de razões eu 

creio que, ao contrário do que 

aconteceu em eleições anteriores, os 

actos fraudulentos de 2014 influen-

ciam, de facto, os resultados finais.

Preocupa-me, por isso, ler no Ma-

gazine Independente, declarações 

do Dr. Hermenegildo Gamito 

apelando à aceitação dos resulta-

dos. Ora o Dr. Gamito não é um 

cidadão qualquer. É o Presidente 

do Conselho Constitucional. E o 

Conselho Constitucional é o árbi-

tro desta disputa. É o orgão que vai 

validar, ou não, os resultados. Se o 

seu Presidente, antes de conhecer 

os factos concretos, já apela à acei-

tação dos resultados, o que se pode-

rá esperar, em termos de isenção, da 

deliberação do orgão?

Quanto à observação internacional, 

na sua maioria, só posso considerá-

-la como vergonhosa...

A fraude prepara-se, 
a fraude organiza-se

Mal refeitos dos temores do referendo 

sobre a independência da Escócia, os 

conservadores britânicos estão em 

vias de embarcar noutra aventura in-

feliz ao se lançarem numa campanha anti-imi-

gração para tentar deter os populistas de direita.

O triunfo de um dissidente conservador que for-

çou uma eleição intercalar em Clacton, no Es-

sex, para se tornar no primeiro representante em 

Westminster do “Partido para a Independência 

do Reino Unido” (UKIP) fez soar o alarme.

Noutra votação, também a 9 de Outubro, os tra-

balhistas conseguiram manter a circunscrição de 

Heywood e Middleton, na região de Manches-

ter, mas com uma  vantagem de pouco mais de 

600 votos sobre o candidato do UKIP.

Outro dissidente conservador irá tentar ganhar 

para o UKIP a circunscrição de Rochester e 

Strood, em Kent, numa eleição antecipada para 

20 de Novembro, e o tom da campanha está 

dado pelas tiradas anti-imigração e contra a 

União Europeia.

A discussão errada   
Numa altura em que os conservadores, seus 

aliados liberais e os trabalhistas deveriam estar 

a negociar os termos da reformulação consti-

tucional a que se obrigaram para conter a vaga 

separatista escocesa, David Cameron deixou-se 

enlear sem propostas claras em promessas para 

limitar a emigração de cidadãos da UE para o 

Reino Unido. 

Cameron passou de uma campanha para obviar 

a eventuais abusos por parte de imigrantes do 

sistema de assistência e segurança sociais, par-

tilhada pela oposição trabalhista e semelhante 

a intenções proclamadas por Angela Merkel, a 

um propósito de limitação da liberdade de mo-

vimentos na União Europeia. 

O chefe do governo, afirmando ter em conta “as 

preocupações populares”, prometeu apresentar 

antes do Natal medidas para limitar a entrada 

de trabalhadores de estados da UE.

As hipóteses aventadas entretanto de forma pre-

cipitada por fontes de Downing Street indiciam 

apenas medidas atentatórias da livre circulação 

de trabalhadores na UE.

Os conservadores entram em rota de colisão com 

os demais parceiros da UE a partir do momen-

to em que pretendem ignorar que os tratados 

admitem restrições transitórias apenas durante 

o prazo máximo de 7 anos a contar da adesão 

do estado de origem do trabalhador, incidindo 

sobre o trabalho por conta de outrem e respei-

tando o princípio da igualdade de tratamento.

O líder dos parceiros de coligação, o democrata-

-liberal Nick Clegg, criticou as declarações de 

Cameron considerando-as uma cedência aos 

populistas de direita anti-europeus que acenta a 

deriva anti-UE dos conservadores.

Eurocépticos conservadores e populistas anti-

-imigração e anti-UE são os únicos que podem 

ganhar com estas campanhas desaviadas de Ca-

meron. 

 
A conjuntura e as mudanças
Cameron além de condicionado pela promessa 

de convocação de um referendo sobre a perma-

nência na UE em 2017 caso vença as eleições do 

próximo ano, confronta-se com as consequên-

cias da alta do soberanismo inglês e das refor-

mas descentralizadores derivadas do referendo 

escocês e a impossibilidade de apresentar me-

didas de limitação de liberdade de movimentos 

que não violem os tratados europeus. 

Os populistas de Nigel Farage têm a seu favor   

uma conjuntura em que as mudanças culturais 

provocadas pelas migrações (11,3% da popula-

ção do Reino Unido nasceu no estrangeiro, sen-

do 3,6% oriunda de estados da UE) se conjugam 

com aumento das desigualdades (o coeficiente 

Gini passou de 0,24 em 1977 para 0,34 em 

2012, segundo “The Equality Fund”) e quebra 

dos rendimentos do trabalho. 

Apesar de o desemprego estar em 6%, o chan-

celer do Tesouro, George Osborne, continua a 

enfrentar dificuldades para reduzir o défice or-

çamental devido designadamente às fracas re-

ceitas dos impostos sobre o rendimento.

Os salários estão a crescer 0,7% face a uma in-

flação de 1,2%  e desde o início de 2010 foram 

criados 1,75 milhões de postos de trabalho, mas 

1/3 em regime de trabalho por conta própria, 

reportando 35% desses contribuintes rendimen-

tos abaixo das 10 mil libras anuais e, portanto, 

isentos de tributação.  

Atribuir à imigração (sem distinção de quali-

ficações e sectores) a quebra relativa e absoluta 

dos rendimentos do trabalho é exercício fácil 

para o populismo de direita e à medida que os 

conservadores incorporam esse preconceito na 

sua retórica o caminho está aberto para abrir 

uma nova frente de guerra que, a prazo, levará à 

saída do Reino Unido da UE.

 

Jornalista

Cameron sem jeito, nem razão 
Por João Carlos Barradas 
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Azarias Samuel Mazive é 
um homem que se con-
funde com o atletismo. 
Tem cerca de  40 anos 

ligado àquela modalidade, sendo 
que como atleta, mais se destacou  
na especialidade de lançamento 
de disco, onde chegou a sagrar-se 
campeão nacional. Mas também 
fez lançamento de peso e estafeta.

Com nostalgia, ele recorda os tem-

pos de glória, onde se assistia a 

uma forte competitividade entre os 

atletas. E salvo raras excepções os 

resultados eram imprevisíveis. Ali-

ás :  havia mais atletas, mais emo-

tividade, e quiçá, mais entrega da 

parte de todos os intervenientes.

“ Há diferenças, sim, entre o atle-

tismo de há alguns anos atrás e o 

que é praticado actualmente . Hoje 

há mais ginásios, pistas, mas pou-

cos resultados. Repare que algumas 

marcas tiradas há bastante tempo, 

na década de 80, por exemplo, ain-

da não foram superadas”, afirmou

E avança: “hoje conta-se aos dedos 

as marcas, antes havia imprevisibi-

lidade, hoje já sabemos quem ga-

nha nas provas de 100 metros, te-

mos atletas como Sílvia Panguane 

, Telma Cossa e o Mamba, que são 

os vencedores crónicos das provas 

em que tomam parte”. 

Conta que, grosso modo, os treina-

dores são mal pagos e os atletas não 

são motivados. Muitos, segundo 

conta, já não aceitam sair de Cha-

manculo , ou outros bairros, para 

caminharem até ao parque para 

virem treinar .

“ Vezes há em que são os próprios 

técnicos que dão dinheiro de trans-

porte aos atletas, para não falar dos 

departamentos de alguns clubes 

Atletismo

Intrigas,  falta de consideração e desorganização
Por Paulo Mubalo (texto) e Ilec Vilanculo (Fotos)

que são frágeis, que não planificam 

com os treinadores, pois cada um 

faz o que entende”.

Esclarece que antigamente os 

departamentos de atletismo dos 

clubes faziam reuniões, e até anun-

ciavam, na imprensa, o início da 

época. 

“O que noto é que os clubes pre-

ocupam -se mais com o futebol e 

o básquete, relegando o atletismo 

para o segundo plano, para o es-

quecimento”.

Mazive diz ainda que esta situação 

não se faz sentir apenas nos clubes, 

mas nas associações e federação.

” As associações não têm patroci-

nadores, não  realizam as provas de 

forma sistemática, há clubes que 

não conseguem pagar a filiação das 

suas equipas e está claro que não se 

pode , hoje, fazer-se desporto sem 

dinheiro “.

A fonte observou que a federação 

só realiza  uma única prova por 

ano, o campeonato nacional, mas 

num passado não muito distante 

havia mais torneios, como o 25 de 

Junho, no qual participavam países 

vizinhos, especialmente Angola e 

Tanzania .

“A actual direcção da federação 

funciona há pouco tempo, e é pre-

maturo falar do seu desempenho, 

mas vamos ver se vai melhorar no 

sentido de criar condições para que 

haja mais provas. A África do Sul 

começa cedo a realizar as competi-

ções comparativamente a nós, mas 

não temos condições de lá esta-

giar”, desabafou

E mais: ” Tendo as pistas do Parque 

dos Continuadores em condições 

degradadas como é que se pode 

exigir resultados? Levar atletas ao 

Zimpeto não é tarefa fácil e pes-

soalmente sou um sócio diário do 

clube . Explico: Eu tiro dinheiro do 

meu bolso para custear as despesas 

de transporte dos meus atletas”.

Na mesma senda explicou que 

muitos pais não aceitam que seus 

filhos treinem no Parque dos Con-

tinuadores. “O que nos resta é re-

zarmos para que melhores dias 

apareçam”.

Azarias Mazive, ajunta que o atle-

tismo está doente e mesmo em ter-

mos de organização há pessoas que 

estão a dividir as pessoas no lugar 

de as unir, há muita intriga que é 

criada e alimentada por algumas 

pessoas.

Anota que ” hoje em dia todo o 

treinador é inimigo do outro por-

que há pessoas que criam essa situ-

ação com  objectivo de reinar, não 

são pessoas estranhas ao atletismo 

que fazem isso”.

E prossegue: “Essas pessoas de-

viam perceber que os atletas são de 

clubes, nas associações são apenas 

inscritos, e nem são da federação 

ou do comité olímpico.  Essas pes-

soas não respeitam os treinadores, 

olham para as marcas que os atletas 

fazem, mas não respeitam os trei-

nadores. Quando  têm algo a tratar 

não dão a conhecer aos treinadores, 

não sei se sabem quanto custa for-

mar um atleta. Isso é mau e deve 

acabar”, desafiou Mazive,  visivel-

mente triste.

“Número de atletas 
baixou”,
 - Lourenço Nhaúle
Também com muitos anos de an-

danças na modalidade, Lourenço 

Nhaúle, técnico do Desportivo de 

Maputo,  começou por explicar 

que “ se pretendemos fazer atletis-

mo, temos que fazer sacrifício, mas 

a direcção do meu clube tem-me 

ajudado dentro do possível. Creio 

que se o clube tivesse mais, o apoio 

seria ainda maior mas, mesmo as-

sim, essa ajuda faz diferença”.

Nhaúle lamenta o facto de a moda-

lidade não possuir muitos atletas. 

”Hoje se assistimos a uma prova 

de 400 metros barreiras já sabemos 

que o vencedor é o Crevo Macha-

va, se  é uma prova de 800 metros é 

o Mamba , se é uma prova de 100 

metros planos  femininos é a Sílvia. 

Antes, o Desportivo tinha atletas 

de grande nível, como a Sílvia Cos-

sa, Bibi, entre outros, o Ferroviário 

e o Costa do Sol também tinham 

excelentes atletas, quer em quanti-

dade como em  qualidade”, anotou 

O treinador alvi-negro tem espe-

rança de dias melhores:  ”os clu-

bes Ferroviário de Maputo e das 

Mahotas , a UP e o Desportivo es-

tão a realizar um bom trabalho na 

formação”.

 Diz, ainda, que o maior problema 

para os atletas é que Zimpeto fica 

mais distante, ainda que muitos  

sejam da periferia da cidade.

“É difícil treinar aqui”,

- Júlia Milambo
Júlia Milambo teve a sua interna-

cionalização este ano, ao participar 

nos jogos da CPLP, em Angola, 

onde ficou em quarto lugar. A sua 

especialidade são os 100 e 200 me-

tros planos.

Conta que não fosse o medo teria 

chegado mais longe. “ De qualquer 

das formas foi uma boa experiên-

cia”, contou.

Diz que os seus treinos são reali-

zados algumas vezes no Zimpeto 

e outras no Parque dos Continu-

adores.

“ Aqui, no Parque dos Continua-

dores, é difícil treinar, porque a pis-

ta não está boa, julgo que se deveria 

melhorar as condições, pois assim 

corremos o risco de contrairmos 

lesões”.

 Ajunta que o seu maior sonho é 

ser como a Lurdes Mutola e expli-

ca que para isso aconteça precisa de 

trabalhar muito, que é o que está 

a fazer. ” Treino três vezes por se-

mana, entro as sete horas na escola 

e saio pouco depois das 12 horas.  

Vou para a casa  a fim de almoçar, 

e daí ( Bairro de Hulene) apanho o 

chapa para o parque. A noite é re-

servada para rever as matérias. Não 

é fácil conciliar as duas actividades 

, mas com força de vontade e deter-

minação tudo se alcança”, afirmou

- Lourenço Nhaúle Azarias Mazive Júlia Milambo

As condições do Parque dos Continuadores são um atentado à integridade física dos atletas
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As equipas do Estrela Ver-
melha , Têxtil do Púnguè 
, ambas de Sofala, e Fer-
roviário de Pemba , estão 

praticamente despromovidas do 

campeonato nacional de futebol, 

Moçambola, em função das derro-

tas que sofreram, semana passada, 

nas partidas referentes à 24 ª jor-

nada do certame.

O Têxtil do Púnguè que soma ape-

nas 21 pontos em 24 jogos, perdeu, 

na ponta final do desafio, frente 

ao Ferroviário da Beira, por duas 

bolas sem concorrência, o que em 

parte serviu para desfazer equívo-

cos em relação ao que se propalava 

: a combinação de resultados.

Isto porque,  uma vitória dos fa-

bris da Manga faria com que esses 

continuassem a acalentar esperan-

ças de se manter na prova, já que 

colocariam, tanto o Ferroviário de 

Maputo, como o de Quelimane em 

situação ainda por definir.

Quanto ao Estrela Vermelha, esse 

mostrou não ter arcaboiço para 

continuar a ombrear com os gran-

des depois de, na época passada, ter 

deixado boas indicações. 

A derrota por quatro bolas sem 

resposta diante da Liga Desportiva 

de Maputo veio a confirmar esse 

argumento.

Já em relação ao Ferroviário de 

Pemba, é um dado adquirido que 

pode começar a arrumar as chutei-

ras, pois o veredicto também está 

Campeão procura-se...!
Por Paulo Mubalo

traçado.

Entretanto...
Definitivamente, a edição deste 

ano do Moçambola é das mais re-

nhidas dos últimos tempos. A duas 

jornadas do seu fim, teoricamente 

três equipas podem conquistar a 

prova, ainda que a Liga tenha mais 

possibilidades de o fazer, uma vez 

que depende de si mesmo.

O Ferroviário de Nampula que 

soma 46 pontos, pode também 

chegar ao pódio, mas para tal tem 

que rezar para que a Liga descar-

rile.

Relativamente ao Ferroviário da 

Beira, as contas são ainda bem 

complicadas, pois depende tanto 

da Liga como do Ferroviário de 

Nampula.

Os jogos da 25ª jornada têm a par-

ticularidade de praticamente po-

derem esclarecer muitas zonas de 

penumbra. Assim, relativamente ao 

desafio, Ferroviário de Nampula-

-Desportivo, as duas equipas estão 

proibidas de perder por razões ób-

vias: os locomotivas nunca estive-

ram, nos últimos anos, tão perto do 

título do que agora e há que tudo 

fazerem para somarem os três pon-

tos. Aliás, situação idêntica a dos 

alvi-negros que, com 39 pontos 

e na quarta posição, podem, pelo 

menos terminarem a prova em ter-

ceiro lugar .

Na Beira, o já despromovido Es-

trela Vermelha mede forças com o 

Maxaquene, formação que também 

pode, em função dos resultados que 

for obtendo e do comportamento 

das equipas que estão na linha de 

frente, terminar o certame em 

quarto lugar.

Ainda na Beira, o Têxtil do Pún-

guè despede-se da maior prova fu-

tebolística (isto em relação ao seu 

público) defrontando a Liga, numa 

partida em que com ou sem difi-

culdades, os visitados acabarão por 

somar os três pontos em disputa.

Em Pemba , o Ferroviário daquela 

parcela do país recebe o seu ho-

mónimo da Beira, num despique 

em que o favoritismo recai para 

a equipa visitante que, diga-se de 

passagem, está a atravessar um bom 

momento de forma, ainda que seja 

relativamente tarde. Isto porque há 

pelo menos duas equipas que estão 

embaladas rumo à conquista do tí-
tulo.
Em Maputo, o Costa do Sol recebe 
o HCB.  A partida só vale pelo in-
teresse que as duas formações aca-
lentam , que passa por melhorarem 

o seu posicionamento na tabela 
classificativa. Os canarinhos estão 
na 7ª posição, com 34 pontos, e 
têm ainda chances de terminarem 
a prova em quarto lugar,  enquanto 
que a equipa de Tete pode terminar  
o certame em terceiro.
Ainda na capital do país, o Ferrovi-
ário recebe, no seu recinto, o mítico 
Estádio da Machava , o Despor-
tivo de Nacala. Os locomotivas já 
garantiram a sua continuidade no 
Moçambola, tal como a equipa vi-
sitante, no caso vertente o Despor-
tivo de Nacala.
Por essa razão, espera-se que os ar-
tistas em campo joguem de forma 
desinibida e quiçá, proporcionem 
belos momentos de futebol.
Finalmente, numa partida igual-
mente  para cumprir o calendário, 
o  Clube de Chibuto recebe o Fer-
roviário de Quelimane. Os guer-
reiros de Gaza somam 34 pontos 
e estão na 8ª posição, contra a 10ª 
ocupada pelos locomotivas.
De referir que à excepção das par-
tidas, Costa do Sol- HCB e Estre-
la Vermelha-Maxaquene, que serão 
disputadas a partir das 15 horas do 
sábado, as restantes vão acontecer, 
a partir das 15 horas de domingo. 
Tudo isso na tentativa de evitar a 
combinação de resultados.

ntre e pectativas e incertezas o Moçambola caminha para o m
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Por Luís Carlos Patraquim

3 
de Fevereiro de 2069

A data continua a cumprir-se. A comissão organizadora do centenário não teve mãos 

a medir. A Nova Enciclopédia Moçambicana, cujo primeiro tomo surgiu há cin-

quenta e cinco anos, curiosamente na letra G, abriu uma excepção e publicou uma 

extensa entrada, avançando três tomos, onde a letra M foi celebrada em todo o seu esplendor. 

Foi interessante ler a polémica entre os conservadores e ultra pós tecnológicos, os primeiros 

a quererem a edição clássica em livro e os outros a defenderem a pós pós cloud. Não houve 

inauguração de estátuas. O país espera ansiosamente pelo new design de materiais com apli-

cações muito sofisticadas e efeitos interactivos a ser desenvolvido, desde a revolta de 2020, no 

Centro Tecnológico de Xainatembe.

21 de Outubro de 2050

Não houve mortos, excepto os que compõem matematicamente a chamada curva demográ-

fica. O Doge do Alto Mahé, um senhor esclarecido e viajado, mandou publicar uma portaria, 

repondo, por especial deferência, o nome de Largo Albasini à antiga rotunda. A cerimónia foi 

muito vistosa e os flamingos, trazidos do antigo Bairro dos Pescadores, participaram da festa.

11 de Outubro de 2045

Embora não se tratasse de um número redondo, os descendentes dos antigos grupos de Vi-

gilância Popular quiseram homenagear os bisavós e organizaram um concerto no Centro 

Comercial Tunduru, num espaço verde existente no local, o único, reservado para o efeito. 

O administrador do condomínio com o mesmo nome foi unanimemente louvado nas redes 

atomizadas – antigas redes sociais -, pelo elevado espírito cívico demonstrado. Um excêntrico 

resolveu distribuir pratinhos de plástico com apetitosos pedaços de mangas verdes com sal e 

badgias picantes. Uma cobra laser ultra X, muito colorida e sonora serviu para lembrar exóti-

cos tempos de antanho quando havia monhés e poetas.

25 de Junho de 2075

O dia amanheceu chuvoso, algo melancólico. Uma criança, de mochila de carbono, que se 

dirigia para a escola foi mandada para casa. Os pais foram prontamente notificados pelas 

autoridades pela falha grave de não terem informado o petiz do feriado que se comemorava. 

O menino recebeu a notícia com grande satisfação pois não tinha feito os trabalhos de casa.

7 de Setembro de 2074

O gás natural, decorrência lógica do Dia da Vitória, foi tema dos Jogos Florais multilingues 

nas diversas capitais da Federação. O Júri nacional viu-se obrigado a rejeitar algumas das 

propostas concorrentes devido a problemas de flatulência. No geral, o bypass funcionou como 

o esperado. 

25 de Setembro de 2020

A romagem de saudade ao talhão dos Heróis foi muito emotiva. O Comité Organizador, por 

questões de segurança, decidiu repartir os imortais pelas diversas regiões do país. Fenómeno 

inusitado foi a chuva de pérolas no preciso momento em que o orador principal tecia loas ao 

bom e amado povo. Os tambores cantaram. 

7 de Abril de 2025

Já não há homens engajados. A afirmação, aparentemente desanimadora, foi título de jornal 

alternativo. Ainda há disso, observaram alguns. Referiam-se aos jornais. Mas o paradoxo foi a 

reação das mulheres: que não; que eles se engajam cada vez mais e que já nem as tratam por 

aquilo que são, namoradas, mães, sen  horas, cidadãs. Consoante a conta bancária (ainda há 

bancos) a cada carro corresponde uma flat, uma gaja e por aí adiante. A polémica interessante 

entreteve os desconstrutores de todos os géneros, mesmo o do já antiquado terceiro género. 

Os mais atreitos aos valores pátrios defenderam uma biónica genuína.

23 de Outubro de 2014

Só há duas operações aritméticas: somar/multiplicar; subtrair/dividir.

Diário resgatado 
ao futuro

O 
músico moçambicano Chico Antó-
nio apresenta na sexta-feira dia 24 
de Outubro de 2014, a partir das 
20h 30min, um concerto musical in-

titulado Memórias.

Chico António pretende com concerto des-

tacar vários periodos da carreira musical 

desde a decada 80 à actualidade. Nas suas 

composições, o artista apresenta temas que 

abordam os problemas sociais, contudo nelas 

apresenta propostas de solução com destaque 

para o preservação dos valores morais.

Para a noite de sexta feira, foram convidados 

para o concerto o grupo Majescoral, a canto-

ras moçambicanas Mingas, Chude Mondla-

ne, o projecto Trânsito e a cantora sul africa-

na Asanda Bam.

O músico Chico António afirmou que en-

controu muitas dificuldades para gravar o 

disco. “Chegado aqui, desde 2012 vi que do 

sonho a realidade não é assim tão fácil. Tenho 

que agradecer as pessoas que auxiliaram-me. 

Fiz uma boa coisa mas acho que a satisfação 

tinha de ser muito maior se as coisas tivessem 

sido mais fáceis. Não é pelo dinheiro mas a 

satisfação. O esforço de dois, três anos vai pa-

rar nos passeios. Ser vendido a 50 meticais. A 

música a ser distribuída pela pirataria. Prova-

velmente trabalhamos para os outros. Enri-

“Memórias” no CCFM   
quecemos os outros. As rádios, casas de pasto 

tocam as nossas músicas sem pagar. Isso é 

muito amargo. O sentimento não é amisto-

so”, desabafa o músico.

O músico considera que artistas do seu nível 

não tem sido acarinhados na sociedade mo-

çambicana. “A dificuldade em gravar está nos 

apoios e patrocínios. Para qualquer músico 

do meu nível. Há músicos que estão sempre 

a gravar. Muitos são deixados de fora quando 

se trata de patrocínios. Precisamos de gravar 

para deixar como legado. Vamos perdendo 

esse legado pela falta de oportunidades. Os 

patrocínios parecem que tem olhos. Não sei 

quais são os critérios para patrocinar um ar-

tista na sua gravação. A maior parte dos mú-

sicos, bons músicos tem imensas dificuldades 

de gravar. Se tivesse patrocínio estaria a gra-

var sempre. As pessoas têm de entender que 

para gravar um disco custa muito dinheiro. A 

música precisa de empresas que estejam aces-

síveis”, aponta.  

As empresas nacionais continuam a ter difi-

culdades em patrocinar os projectos musicais. 

“Desde que iniciei essa campanha de pedido 

de patrocínio, em 2012, tive 14 respostas ne-

gativas. Muitos nem dão respostas. Não tive 

muita sorte nessas empresas, tirando o Banco 

de Moçambique, Centro Cultural do Banco 

de Moçambique, Autoridade Tributária e a 

FUNDAC”, finaliza. 

Por Abdul Sulemane

A 
banda Kakana assinala dez anos de 
carreira. Pela ocasião, terá lugar em 
Maputo, no Parque dos Continua-
dores, no próximo dia 01 de Novem-

bro, um espectáculo musical que vai envolver 

as bandas: Kakana, Wazimbo, Isabel Novella, 

Simba, Banda Unida, Grupo Chindiro, Dj 

Mandito (moçambicanos), Zamajobe Sitho-

le, Zolani Mahola (sul-africanas).

Ao longo da carreira, Yolanda conquistou vá-

rios prémios em reconhecimento às suas capa-

cidades vocais. Dez anos de criação,  de pro-

dução,  de interacção nacional e internacional. 

A banda Kakana está presentemente a fazer 

furor através do seu disco lançado ano passado.

Fundada  em 2004 por Azarias Arone (gui-

tarrista “Jimmy Gwaza”) e Yolanda Chicane 

(cantora), ambos compositores da maioria das 

músicas que, com base no estilo de música 

moçambicana “Marrabenta” é fundido com 

ritmos internacionais, Kakana notabiliza-se 

por ter criado um estilo próprio, sem fron-

Kakana comemora 10 anos com concerto
teiras, world music com uma base sustentada por ritmos 

nacionais.

Suas  composições  têm mensagens de esperança, paz e 

amor. “ A música é uma linguagem universal da harmonia 

entre todos os seres. Por isso, cantámos e tocámos sem 

fronteira. Razão pela qual nos nossos temas há uma forte 

influência de vários ritmos, desde os moçambicanos, bra-

sileiros à americanos”, explica Yolanda, vocalista da banda.

Segundo a produção, o espectáculo está a ser preparado 

com requinte de forma a tornar uma noite memorável 

para a plateia. “Temos estado em reuniões de concertação 

sobre questões ligadas ao som, segurança e outros aspec-

tos inerentes à produção. Será um grande espectáculo”, 

afirma Abdul Chitará, produtor do evento.

A banda Kakana participa desde o dia 17 até dia 27 de 

Outubro corrente em Macau, na XVII edição do Festi-

val da Lusofonia, representando Moçambique. O festival 

tem como objectivos  a promoção da cultura dos países 

eregiões de Língua Portuguesa, realçando os aspectos 

de contacto, de influência mútua e de intercâmbio. Visa 

igualmente homenagear as comunidades de expres-

são portuguesa locais que ajudaram a construir Macau, 

apoiando o seu desenvolvimento. A.SA banda conquistou simpatia do público pela forma de interpretar as suas músicas

Não sei quais são os critérios para as empresas patrocinarem os artistas para gravar, lamenta Chico António



D
o

b
ra

 p
o

r 
aq

u
i

SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1085   DE OUTUBRO DE 01



SUPLEMENTO
2 3Savana 24-10-2014Savana 24-10-2014



27Savana 24-10-2014 OPINIÃO

Fernando Manuel (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Charles Bukowski, escritor americano de origem alemã, um pouco ju-

dia, que viveu nos Estados Unidos da América enquanto jovem de-

corria a grande depressão a lei seca e todas estas coisas que sabemos 

e que quando morreu ficou uns dias na morgue, sem que ninguém 

recolhesse o seu corpo e na sua campa está inscrito “dont try”.

Disse que não há depressão que resista a um bom copo de vinho e um bom livro.

Na verdade, maltratado pelo pai e com uma mãe que não conseguia defende-lo, 

fugiu de casa aos 17 anos.

Voltou dois anos depois com uma grande descoberta pessoal: um bom vinho e 

um bom livro sãos melhores companhias que uma mulher, filhos ou netos.

Acho graça as cerimónias de  kuphahla que se fazem por aí nas cerimónias de 

inauguração das escolas, hospitais e outras coisas onde aparecem garrafões disto 

ou daquilo, verduras disto ou daquilo, coisas de que afinal os grandes chefes nem 

sequer se aproximam e a razão é muito simples.

Tem medo de serem envenenados.

Mas mesmo assim cumpre-se o ritual como está a fazer a ministra tsunami, a 

fazer estilo para chinês ver.

Antigamente dizia-se, para inglês ver.

Mas isso foi nos tempos de gramofone.

O bispo dos Libombos está em alta e está a ser lançado não só na vida religiosa 

como também política.

Aliás, religião política e estórias contadas ao povo já vem do tempo milenar em 

que a sociedade se dividia em Clero, Nobreza e o Povo.

Mas quem está a tirar dividendos mesmos é dom Dinis Sengulane com as suas 

teorias emergidas do século XIX sobre o que é VIDA PLENA.                     

Apesar de tudo, sempre se pode aprender alguma coisa.

Quem administra almas, também pode ter a sua contraparte em quem admin-

istra o Estado.

A Carmelita Namashulua é ministra de Administração Estatal. Já a conheci 

mais magra.   

Tal como conheci Cadmiel Muthemba noutras áreas ainda sem barbicha branca.

Como diria Jorge Rebelo numa entrevista: “tenho saudades da Frelimo daquele 

tempo”...

...Quem poderia ter saudades da Frelimo desse tempo (não sabemos se tem 

ou não) é Joaquim Chissano que esta semana completou 75 anos , e a esposa-

Marcelina.

...São tempos que nem se ouvia falar duma Benvinda Levi, agora ministra da 

Justiça tal como não se ouvia falar de Gilberto Correia.

Como Gabriel Garcia Marques dizia: “viver para contá-la”.           

Vida plena
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto de Naíta Ussene

Um agente da Polícia da 
República de Moçam-
bique (PRM) afecto à 3ª 
Esquadra foi baleado na 

tarde desta terça-feira, numa zona 

nobre da cidade de Maputo, por um 

cidadão de origem asiática, identi-

ficado por Bachir Joer. O incidente 

deu-se por volta das 13 horas perto 

do café Plazza House, situado na 

avenida Mao Tsé Tung, próximo 

do Centro Cultural Martin Luther 

King e consulado de Portugal. O 

agente baleado vinha na companhia 

de dois colegas numa viatura de 

marca Toyota Altezza com a cha-

pa de inscrição ADD-934-MP, cor 

cinzenta. 

Segundo testemunhas no local, mi-

nutos antes dos acontecimentos, os 

agentes policiais à paisana foram 

vistos dentro do café Plazza House 

e, minutos depois, aproximaram-se 

de Bachir, um cidadão com inte-

resses em algumas casas de câmbio 

este tentava estacionar a sua viatu-

ra (Toyota Land Cruiser, cor bran-

-923-MP) quando foi abordado 

pelo trio, obrigando-o a abandonar 

veículo.

Bachir, que sacou de uma arma de 

tipo pistola e disparou, atingindo na 

cabeça, um dos agentes. Os outros 

dois agentes puseram-se em fuga, 

disparando tiros para o ar enquanto 

o colega permanecia estatelado. Ba-

chir também abandonou a sua via-

tura, disparando vários tiros para o 

ar, gerando pânico na zona.

Minutos depois uma brigada da 

polícia se fez ao local.  Socorreu o 

agente baleado e apreendeu a via-

tura de Bachir. O agente baleado 

foi transferido esta quarta-feira do 

Hospital Central de Maputo para 

uma clínica privada. 

Fábrica de madrax

que o cidadão Bachir estava detido 

e encontrava-se nas celas Coman-

negou avançar detalhes em relação 

que o episódio da Mao Tsé Tung 

tem a ver com uma alegada inves-

tigação que a Polícia está a fazer 

relacionada com uma fábrica de 

madrax na Matola, desmantelada 

na noite desta segunda-feira, onde 

um cidadão paquistanês, que deti-

nha interesses no hotel Radisson 

Blu, foram apontados como os pro-

prietários. 

-

te ligada a este processo, na noite 

desta segunda-feira a Polícia des-

mantelou uma fábrica de madrax e 

Hanhane, no município da Matola, 

-

do por Felisberto José Lote, de 63 

foram apreendidos diversos mate-

riais, incluindo máquinas que eram 

usadas para o fabrico das drogas. 

Terá sido o guarda quem apontou 

Bachir como um dos proprietários 

da mesma e o local onde frequenta 

diariamente por volta das 12horas 

para tomar um café.  Terá igual-

mente sido na base das informações 

fornecidas pelo guarda que agentes 

à paisana terão tentando deter Ba-

chir no café Plazza House.  Soube-

mos igualmente que Bachir resistiu 

à detenção por entender que se tra-

tava de sequestradores com crachás 

policiais.

-

bas, que também é citado na ope-

ração policial que culminou com 

o tiroteio desta terça-feira na Mao 

Tsé Tung, foi baleado em Janeiro 

de 2011 na zona da marginal, perto 

Com vários negócios em diversos 

ramos de actividade, nove meses 

escapado a um atentado à bomba 

armadilhada numa motorizada de-

fronte da sua residência na avenida 

agora goza de uma liberdade con-

dicional, depois de ter permanecido 

preso na Brigada Operativa (BO) 

durante 12 anos  por co-autoria 

moral na morte do jornalista Carlos 

Cardoso, primeiro editor do jornal 

 
(Redacção)

Polícia baleado na zona nobre de Maputo

Joaquim Chissano completou nesta quarta-feira, 22 de Outubro, 75 Anos de idade

em conciliar resultados credíveis e irregularidades, entre as “vitó-

rias retumbantes” exigidas pelo partidão e a “espada de Dámocles” 

empunhada pelo pai da democracia que diz querer negociar. Será 

que a virtude estará mesmo no meio?

-

ções de “fantochada” , DHL retirou-se de cena e está a deixar os 

órgãos eleitorais trabalharem. Como será a próxima intervenção 

do líder que, enigmaticamente deixou no ar a ideia de negociação.

Pelos dados até agora apurados, os especialistas no enchimento de 

urnas e participações a 100% continuam instalados no Leste da 

comum é que pertencem ao mesmo partido.

-

panharem os resultados eleitorais. Criticadas internamente por 

seguirem as sua próprias regras, as nossas mtianas perderam Tete e 

dama de ferro da 24 de Julho manterá o ministério que herdou da 

dar cartas “aos de dentro e aos de fora” ?

pelas vírgulas, foi se queixar aos bosses da espectaculosa, acusando 

a tsunami de ter pago alguns escribas com a mola do banco dos 

pobres para cobrirem apenas a campanha eleitoral dela. Freli como 

anima...

-

novo” modelar do militante frel: jovem, rico, arrogante e poderoso. 

Os pés descalços da “perdiz” lixaram-lhe a campanha em macua.

-

gens: DHL, 29 distritos e uns tantos banhos de multidão deram-

transpirar, com a máquina da comunicação pública toda a bombar 

para ele conseguir apenas “retumbantes” nos “frelimistões”do cos-

tume. Há dúvida? Tem dúvida?

Com sorriso irónico estará Dona Lulu, ela que foi a última “guer-

reira” a trazer a rebelde Zambézia ao partidão. O seu correligioná-

rio, o Zé da Rua 6 no Macurungo, lá deixou ir a província para as 

mãos do pai da democracia. O problema é que na zona centro só 

cilindrado em Sofala …

Os homens do galo também têm entre mãos um enorme melão. 

O rolo compressor do titio mais velho estragou-lhes todas as con-

jecturas, eles que pensavam ter feito uma bela campanha. Mano 

-

mento. De Sofala, a toca do galo, só saiu um representante para 

a “escolinha do barulho”. Daviz vai ter dores de cabeça adicionais 

para acomodar alguns notáveis que já se sonhavam na tribuna do 

Parlamento.

-

çam as conjecturas para as várias cadeiras ministeriais, incluindo 

a possibilidade de entradas no “team” sem cartão vermelho. O ho-

mem que mediou o negócio milionário dos atuneiros e um ilustre 

pca não executivo num banco da praça esperam que a estrelinha 

da sorte os visite até Fevereiro.

Em voz baixa
Será agora que vão começar a ser desvendados os prometidos 

sonhos de mudança do candidato frel?
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O 
Standard Bank acaba de 
ser nomeado “O Melhor 
Banco de Investimento 
de Moçambique” pela 

publicação EMEA Finance, nos 
“African Banking Awards”, edi-
ção de 2014, uma eleição que, 
segundo, os gestores do banco 
reafirma a sua posição de lide-
rança no mercado de capitais em 
Moçambique.
 

Segundo o banco, contribuíram 

para a atribuição deste prémio, 

os projectos financiados em 2013, 

que superaram os USD350 mi-

lhões.

Standard Bank nomeado Melhor Banco 
de Investimento em Moçambique

A Banca de Investimento do 

Standard Bank tem sido muito 

activa, proporcionando aos seus 

clientes, serviços bancários inova-

dores, relevantes e adequados ao 

mercado em que opera. 

“Esta nomeação constitui um re-

conhecimento pelo excelente tra-

balho que tem sido realizado pelo 

Banco que se distingue no mer-

cado pela sua capacidade técnica, 

profissionalismo, responsabilida-

de e entrega abnegada dos seus 

colaboradores que contam com o 

apoio do seu centro de excelência, 

baseado na África de Sul”, lê-se 

na nota enviada a nossa Redacção.

No geral, a Banca de Investi-

mento do Standard Bank presta 

vários serviços, nomeadamente 

empréstimos bancários, financia-

mento imobiliário, project finan-

ce, assessoria de investimentos e 

assessoria na emissão de títulos 

de dívida.

Em 2013, o Standard Bank dis-

ponibilizou um financiamento 

ponte (“bridge loan”) à empre-

sa CFM-Caminhos de Ferro de 

Moçambique, fundos que foram 

usados para a reabilitação da Li-

nha de Sena. Participou, igual-

mente, de forma na mobilização 

de fundos para o projecto de cons-

trução de uma central eléctrica a 

gás de 118 megawatts (Mw) em 

Ressano Garcia, designada Gi-

gawatt, o qual é participado pela 

Sasol e pela EDM-Electricidade 

de Moçambique; para além de ter 

oferecido à Petromoc uma série 

de serviços, incluindo a emissão 

de Papel Comercial.

Por outro lado, o Standard Bank 

participou no financiamento das 

obras de construção do aeroporto 

de Nacala e da linha férrea Mo-

atize-Nacala, ambos empreendi-

mentos com inauguração prevista 

para este ano. Esta linha férrea 

vai ajudar a Vale-Moçambique a 

escoar o carvão extraído em Tete, 

através do Porto de Nacala. 

O Grupo Standard Bank arre-

cadou ainda o título de Melhor 

Banco de Investimento em An-

gola, Botswana, Quénia, Ruanda, 

Tanzânia e Uganda, em reconhe-

cimento das suas realizações, pro-

fundo conhecimento e experiên-

cia em todo o continente. 

A EMEA Finance é uma líder na 

publicação dos principais desen-

volvimentos da indústria finan-

ceira na Europa, Médio Oriente 

e África.
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Algumas das mamanas 
já apuradas para as eli-
minatórias do concurso 
que leva o mesmo nome 

beneficiaram-se, na manhã desta 

terça-feira, na capital do país, de 

uma palestra orientada pelos ges-

tores da Nestlé Moçambique, so-

bre higiene, nutrição e benefícios 

dos seus produtos em particular 

do caldo maggi.

Esta iniciativa visava essencial-

mente dotar as mamanas sobre 

os cuidados de higiene a ter no 

manuseio dos alimentos e sobre 

os benefícios de uma alimentação 

saudável através do uso do caldo 

maggi, um produto Nestlé que foi 

desenvolvido e aprimorando ao 

longo dos tempos de forma cons-

ciente, nutritiva e sem nenhuns 

componentes inadequados a saúde 

do consumidor.

Segundo a nutricionista Atália 

Muianga, a busca pelo equilíbrio 

alimentar deve fazer parte da ro-

tina de todas as pessoas de todas 

idades, e essa mensagem deve ser 

difundida pelos actores deste sec-

tor, no caso as mamanas que actu-

almente  desempenham um papel 

chave e primordial no ramo nutri-

cional das famílias moçambicanas. 

“A nova linhagem do caldo maggi 

é a componente que faltava para 

enriquecer ainda mais a mesa dos 

moçambicanos, e cabe às mama-

nas , através do seu poder como 

mulher, mãe, dona de casa e co-

Nestlé profere palestra sobre 
nutrição
Por Nélia Jamaldine

merciante divulgar, expandir e im-

plementar o uso deste produto na 

confecção dos alimentos”, frisou 

Muianga.

Por seu turno, o director-geral 

da Nestlé Moçambique, Diogo 

Victória, disse ser política insti-

tucional desenvolver produtos que 

vão de acordo com os padrões de 

higiene, segurança e nutrição pré-

-definidos pelas autoridades com-

petentes que gerem e garantem a 

qualidade dos produtos que são 

postos no mercado.

Victória acrescentou ainda que a 

parceria com o projecto mamanas 

é o mecanismo mais eficaz que a 

instituição encontrou de interagir 

com várias pessoas de diferentes 

pontos e difundir a sua marca e 
produtos uma vez que o concurso 
abrange mercados dos diferentes 
bairros da cidade de Maputo.  
“O país tem alguns problemas no 
que diz respeito à obesidade, má-
-nutrição e por isso procuramos 
introduzir produtos com valor 
acrescentado como as vitaminas o 
ferro entre outros, apresentar pro-
dutos que não só vão de encontro 
com as necessidades do consumi-
dor, mas que também respondam 
aos problemas nutricionais que o 
país enfrenta”, notou Victória.
A Nestlé é uma companhia mul-
tinacional de produtos alimentares 
que está no mercado nacional des-
de 1968, apostando num mercado 
com visão global e local.

O 
Banco Comercial e de 
Investimentos (BCI) e a 
Ordem dos Médicos de 
Moçambique (OrMM), 

celebraram, na tarde desta segun-
da-feira, em Maputo, um proto-
colo de parceria, que formaliza a 
concessão a esta entidade, e res-
pectivos membros, de produtos e 
serviços financeiros em condições 
especiais.

Os documentos foram rubricados 

pelo Presidente da Comissão Exe-

cutiva do BCI, Paulo Sousa, e pelo 

Bastonário da Ordem dos Médi-

cos, António Eugénio Zacarias, na 

presença de membros dos Corpo 

Directivos e colaboradores de am-

bas as instituições.

BCI e OrMM celebram protocolo
Por Nélia Jamaldine

Falando na ocasião, o PCE do BCI 

enquadrou a formalização desta 

parceria com o movimento de larga 

adesão e preferência com que, de 

forma crescente, diversas institui-

ções e organismos públicos e priva-

dos, nos mais diversos sectores da 

vida do país, têm vindo a dedicar 

ao BCI, facto que converge com os 

esforços do Banco de proporcionar 

uma oferta de serviços atractiva e 

diferenciada, com largas vantagens 

para os seus clientes.

No caso da Ordem dos Médicos de 

Moçambique, entidade representa-

tiva de mais de 1.800 profissionais 

dispersos pelo País, “cujo papel é, 

no contexto actual do desenvolvi-

mento de Moçambique, de capital 

importância para a vida dos cida-

dãos moçambicanos”, o PCE do 

BCI enfatizou que o Protocolo de 

Parceria em presença representa, 

igualmente, o reconhecimento dos 

esforços de uma classe profissional 

nobre, que não obstante várias ad-

versidades, tem sabido enfrentar os 

desafios da sua Missão com eleva-

do zelo e dedicação.

Desta forma, o âmbito desta par-

ceria prevê a disponibilização de 

um conjunto de condições prefe-

renciais e exclusivas no acesso a 

produtos e serviços financeiros que 

constituem a nossa oferta, sendo de 

destacar a disponibilização de um 

atendimento distintivo e perso-

nalizado, que será garantido pelos 

gestores dos centros BCI Exclu-

sivo; a bonificação, em condições 

muito competitivas, das taxas de 

juro e comissões de financiamento 

e à criação de um meio de paga-

mento verdadeiramente inovador 

e distintivo, através de um cartão 

de crédito que associa uma compo-

nente de identificação de membro-

-associado da Ordem dos Médicos 

de Moçambique.

Por seu turno, o Bastonário da Or-

dem dos Médicos considerou que 

o protocolo celebrado vai contri-

buir para uma efectiva valorização 

profissional dos médicos, uma das 

prioridades definidas pelo elen-

co que dirige, recém-empossado. 

“Encontrámos o parceiro certo” – 

referiu, para de seguida afirmar que 

“as portas estão abertas; o BCI vai 

conceder uma série de serviços, em 

especial créditos bonificados que, a 

nosso ver, vão incentivar os colegas 

na procura de melhores condições 

de vida e de trabalho, quer através 

de soluções como o leasing para 

imóveis, como para a aquisição de 

bens e outros fins, tal é o caso da 

abertura de clínicas ou cooperati-

vas médicas. Pensamos seriamente 

que, a nível nacional, os colegas 

vão preferir os serviços do BCI. 

Estamos abertos para a discussão 

de outras parcerias que já estão em 

carteira”.

A 
capital da República 
da Tanzânia, Dar-
-es-Sallam, foi palco, 
no último sábado, 18 

de Outubro, duma gala desti-

nada à atribuição do Prémio 

Jornalístico CNN Multi-

Choice 2014. Trata-se de um 

concurso anual promovido 

pela MultiChoice África, em 

parceria com a CNN e que 

distingue os melhores traba-

lhos jornalísticos produzidos 

por profissionais africanos. 

A semelhança da edição pas-

sada, jornalistas moçambica-

nos foram premiados, desta 

feita nas categorias de Im-

prensa e Televisão, sendo que 

os contemplados foram Bento 

Venâncio, do jornal Domingo, 

com o artigo intitulado “Cor-

rupção no Património do Es-

tado”, e Brito Simango, da Te-

levisão de Moçambique, com 

a reportagem sobre a caça 

furtiva do elefante e do rino-

ceronte no Parque Transfron-

teiriço do Grande Limpopo. 

 “Moçambique está a dar pas-

sos galopantes rumo à qua-

lidade técnica e profissional 

dos fazedores da informação. 

Hoje o nosso país despertou 

a atenção dos críticos dos 

media africanos e mundiais 

Jornalistas 
premiados na CNN
Por Nélia Jamaldine

pela informação produzida, 

investigação responsável 

e sobretudo com o devido 

respeito e ética e deonto-

logia profissional”, disse o 

Coordenador de Comuni-

cação e Relações Públicas 

da MulChoice Moçambi-

que, Pedro Langa. 

Langa, acrescentou ain-

da que Moçambique tem 

participado com mérito e 

destaque nas categorias de 

notícias gerais em Língua 

Portuguesa, e que o sur-

gimento de outros órgãos 

de informação tem se tra-

duzido em maturidade e 

competitividade entre os 

jornalistas que actuam no 

território nacional.

Enquanto isto, o jornalista 

queniano Joseph Mathen-

ge recebeu o grande pré-

mio “Jornalista Africano do 

Ano CNN MultiChoice” 

pelo seu trabalho intitula-

do “Images of Terror”, onde 

este documenta os momen-

tos de terror vividos pelos 

clientes do Westgate Mall, 

no Quénia, quando o cen-

tro comercial foi atacado 

por homens armados não 

identificados em Setembro 

de 2013.
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Bastonário da Ordem dos Médicos, António Eugénio Zacarias e 
Presidente da Comissão Executiva do BCI, Paulo Sousa  no acto da 

assinatura doe memorando
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A 
Escola Primária A Luta 
Continua, localizada na 
Cidade Maputo, foi a 
grande vencedora do Pro-

jecto “Uma Cidade Limpa para 
mim”, promovido pelo Millen-
nium bim no âmbito do seu pro-
grama de responsabilidade social 
denominado “Mais Moçambique 
pra Mim”. 

Esta instituição de ensino, num to-

tal de catorze escolas participantes 

das cidades de Maputo e Vilancu-

los, fez a maior recolha de lixo na 

escola, respondendo positivamente 

ao desafio lançado pelo protago-

Millennium bim firme na preservação ambiental
nista. O projecto criou uma estação 

de reciclagem em cada escola, para 

o depósito em recipientes adequa-

dos para cada tipo de resíduo que a 

posterior era pesado e recolhido por 

um camião que fazia a ronda pelas 

escolas participantes.

Lembrar que o referido projecto 

despontou em 2007 com o objec-

tivo de chamar a atenção e cons-

cientizar a sociedade civil sobre o 

uso correcto dos espaços públicos, 

assim como a implementação de 

hábitos de higiene nas escolas e 

nos bairros através da participação 

activa de estudantes de escolas pri-

Desde o dia 23 de Outubro 
de 2014, a marca nacional  
Água da Namaacha, pro-
priedade da Sociedade de 

Águas de Moçambique (SAM), 
está a participar da Feira Inter-
nacional de Macau- 2014, que se 
realizará até o dia 26 de Outubro 
próximo.

Esta deslocação da marca a Ma-

cau, vem responder aquilo que fo-

ram as trocas de experiencias entre 

Moçambique e Macau, aquando 

da realização da FACIM- 2014, 

em Ricatla, Marracuene. Dos 

contactos mantidos durante esta, 

a organização da Feira Internacio-

nal de Macau considerou a Água 

da Namaacha como uma das mar-

cas mais representativas de Mo-

çambique e demonstrou grande 

Água da Namaacha 
em Macau

interesse em ter uma mostra de 

produtos no seu evento, como for-

ma de demonstrar a excelência dos 

produtos Made in Mozambique.

A Água da Namaacha está pre-

sente no evento, em representa-

ção de Moçambique, com os seus 

produtos 50 cL e 1,5 L, rotulados 

com a Edição Especial Limitada 

“O Meu País é Lindooo!” e com 

a linha infanto-juvenil Namaacha 

Júnior.

Para a Água da Namaacha, esta 

presença em Macau irá servir para 

a demonstração de produtos na-

cionais, de uma marca que é bem 

reconhecida, e também, será uma 

oportunidade de alavancar os in-

vestimentos externos para o país, 

através desta demonstração de ex-

celência ao nível da qualidade de 

produção e de imagem.

márias e secundárias. Entretanto, 

no presente ano o mesmo passou a 

designar-se de “Uma Cidade limpa 

pra Mim - Recicla e Ganha”, onde 

é introduzida uma nova vertente 

mais direccionada para a temática 

da reciclagem, e para a importân-

cia que esta tem para a limpeza da 

cidade. 

Nesse sentido, as escolas acima 

referidas foram pioneiras da fase 

piloto desta empreitada, que com a 

implementação do novo conceito o 

projecto passou a ter maior desta-

que no quotidiano dos alunos, pro-

movendo a cidadania através de um 

trabalho conjunto que culminou 

com recolha de tratamento do lixo 

contribuído assim um ambiente 

limpo e saudável no recinto escolar.

Referir que o Millennium bim é 

um dos maiores grupos financeiros 

nacionais a operar no processo de 

bancarização da economia moçam-

bicana, através da sua linha de ser-

viços. É o único banco moçambi-

cano presente no ranking dos 100 

maiores bancos de África, ocupan-

do a 62ª posição.

Escola Primária A Luta Continua consagrada vencedora do Projecto “Uma Cidade 
Limpa para mim”, promovido pelo Millennium bim

Água da Namaacha leva selo Made in Mozambique a feira de Macau 
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Cerca de 200 alunos da Es-

cola Primária Completa A 

Luta Continua na cidade 

de Maputo participaram 

recentemente,  num concurso de 

redacção sobre a matéria poupança 

subordinada ao tema: “A Impor-

tância da Poupança”. O evento é 

promovido pelo Moza Banco, no 

âmbito do Dia Mundial da Pou-

pança, que se assinala no próximo 

dia 31 de Outubro.

A iniciativa enquadra-se na res-

ponsabilidade social daquela insti-

tuição finaceira e visa estimular as 

boas práticas de gestão do dinhei-

Estudantes da “A Luta Continua” 
avaliados em matéria de poupança

ro, nomeadamente através da pou-

pança e de outras formas conscien-

tes e seguras de usar o seu dinheiro. 

A cerimónia de premiação das 

melhores redacções irá decorrer na 

EPC A Luta Continua, no dia 31 

Outubro e contará com a presença 

de alunos e professores, dos mem-

bros de direcção da escola, encarre-

gados de educação e representan-

tes do Moza Banco. Neste dia, está  

prevista a realização de palestras 

e outras actividades relacionadas 

com a poupança como forma de 

aumentar o conhecimento  dos 

participantes nesta matéria.

(Redacção)  

Os salários reduzidos e a 

falta de um quadro do-

cente qualificado, são al-

guns dos factores que es-

tão por detrás da fraca qualidade 

do ensino no País, com destaque 

para o superior, que, apesar do 

surgimento de novas universida-

des, ainda está longe de satisfazer 

as necessidades do mercado.

Esta contestação é de Rafael 

Chadreque, especialista em ciên-

cias de educação, autor do estudo 

intitulado “Mecanismos de Ava-

lização do Ensino Superior: Que 

Contribuição para a Melhoria da 

Qualidade?”, apresentado nesta 

terça-feira no âmbito do ciclo de 

palestras promovido pela Univer-

sidade Politécnica.

Segundo o autor, para além destes 

dois itens, há outros constrangi-

mentos que devem ser tidos em 

conta, nomeadamente a falta de 

bibliotecas apetrechadas, a preca-

riedade do sistema de transportes, 

entre outros. 

“Fala-se da qualidade de educa-

ção, mas devemos falar da estru-

tura do País. Se não temos bi-

bliotecas apetrechadas, não temos 

transporte para o estudante se 

deslocar em condições ou estu-

dar até altas horas da noite não 

podemos ter qualidade. Há trans-

formações que devem ocorrer no 

sistema global, porque a educação 

não é um ninho”, refere o orador. 

Em relação aos docentes, Rafael 

Chadreque entende que mais do 

que exigir que estes tenham uma 

formação adequada, há que me-

lhorar as suas condições de traba-

lho, em particular o salário. 

Livro identifica 
constrangimentos no 
ensino superior

“Temos, por um lado, muitas uni-

versidades e poucos docentes e 

isso faz com que os que existem se 

desdobrem em várias actividades, 

o que contribui para o seu fraco 

desempenho. Por outro, os docen-

tes auferem salários reduzidos, o 

sistema de progressões na carreira 

é deficitário, não têm assistência 

médica e medicamentosa, etc.”, 

explicou. 

O orador considera ser necessário 

olhar para a qualidade do ensino, 

“tendo em conta o desenvolvi-

mento económico e social do País 

e fazendo comparações com ou-

tros sistemas próximos ao nosso”. 

“No geral, o sistema de ensino su-

perior em Moçambique está em 

construção e, apesar disso, tem as-

pectos muito positivos, tais como 

como universidades pioneiras e 

exemplares. Porém, existem outras 

problemáticas, o que constitui um 

desafio. Há uma preocupação por 

parte dos organismos de tutela 

em reforçar as capacidades insti-

tucionais para que as universida-

des preencham os pré-requisitos 

exigidos, nomeadamente em ter-

mos dos docentes, que devem ter 

no mínimo o nível de mestrado”, 

acrescenta. 

Refira-se que o ciclo de palestras 

da Universidade Politécnica, que 

termina na próxima sexta-feira, 

24 de Outubro, visa, segundo 

Alberto Razul, director adjunto 

Científico e Pedagógico, colocar 

os estudantes em contacto com 

especialistas de diversas áreas de 

conhecimento leccionadas naque-

la instituição de ensino superior e 

ocorre em semestres pares do ano 

lectivo.




