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Governo de unidade nacional não, de gestão sim
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Afonso Dhlakama avança solução para que o país não resvale para o caos

Governo de unidade nacional 
não, de gestão sim
“Apelo à calma. Todos sabemos o que aconteceu. Não é preciso que gritemos muito. Não é preciso chorarmos alto. Que consigamos manter 
emoç es  mas sempre nos a rmarmos como lutadores para o nosso país. Que não ha a inimigos permanentes em política e que tentemos 
redu ir inimi ades entre n s para que oçambique saia a ganhar e que se a o e emplo da frica Austral .

Por Francisco Carmona  / Fotos: Ilec Vilanculo

“Aquilo que o muçulmano 
(presidente da CNE) se sen-
tiu obrigado a fazer, é aquilo 

que o Gamito vai fazer. 
Todos vão referir que houve 

irregularidades, mas não 
afectam os resultados. Isto é 
um insulto à sociedade mo-

çambicana e é pecado”.
“Acredito que o STAE rece-

beu ordens para estrategica-
mente retirar os nomes por-
que aquela gente vota maio-

ritariamente na oposição, 
mas mesmo assim a oposição 

no centro e norte resistiu, 
particularmente a Renamo. 
Aquilo ficou como se fosse um 

Estado autogovernado do 
centro e norte”.

Uma semana depois da di-

vulgação formal dos resul-

tados das eleições gerais 

de 15 de Outubro pela 

Comissão Nacional de Eleições 

(CNE), Afonso Dhlakama, líder da 

Renamo, deu a sua primeira gran-

de entrevista ao SAVANA na qual 

mostrou confiança numa saída polí-

tica para resolver  o diferendo pós-

-eleitoral e se evite que o país volte 

a precipitar-se no caos. Num tom 

animado, indiciador de que acre-

dita numa saída pacífica, Afonso 

Dhlakama fez notar que não gosta 

da solução “Governo de Unida-

de Nacional”, sugerido em alguns 

sectores, porque é uma fórmula 

perigosa, mas aceita um “Governo 

de gestão”, onde seriam integrados 

ministros e governadores sugeridos 

pela Renamo e Frelimo. Clarificou 

que pessoalmente não faria parte do 

Governo, mas garantiu que aceita o 

estatuto de líder da oposição a ser 

reconhecido constitucionalmente, 

ideia que foi lançada por Armando 

Guebuza aquando da assinatura do 

acordo de cessação das hostilida-

des em Maputo. As negociações no 

Centro de Conferências Joaquim 

Chissano e um eventual encontro 

com Filipe Nyusi foram alguns dos 

temas abordados por Dhlakama. A 

polémica em torno de um alegado 

encontro conspiratório com o em-

baixador norte-americano, Douglas 

Griffiths, muito alimentado por al-

guns dos mais fanáticos elementos 

da cartilha do G40, grupo criado 

pelo regime para diabolizar a Rena-

mo, foi incontornável. Acompanhe 

algumas das partes mais relevantes 

da entrevista concedida numa mo-

desta residência, onde agora mora 

Afonso Dhlakama, no Sommer-

shild II, paredes-meias com o po-

puloso bairro da Polana Caniço.     

A CNE divulgou os resultados há 
uma semana que dão vitória à Freli-
mo e Filipe Nyusi. Como é que olha 
para estes resultados. Continua a 
considerar que o escrutínio foi uma 
fantochada?
Era de esperar a atitude da CNE. 
Este sempre foi o comportamento 
deste órgão. Em 94, 99, 2004 e 2009 
foi a mesma coisa. Estas são as quin-
tas, portanto, a CNE nunca anunciou 
os resultados depois de uma aturada 
investigação ou depois de decifrar. 
Isto é, depois de retirar os votos des-
confiados de enchimento e contabili-
zar os verdadeiros. Nunca houve isso 
em Moçambique. Não é só a Rena-
mo. É o MDM, PDD, sociedade civil 
e até figuras importantes nacionais 
que já vieram dizer que estas eleições 
são as piores de sempre. Porque con-
seguimos apanhar provas, enquanto 
no passado os que roubavam votos 
conseguiram esquivar-se. Falava-

-se como se se tratasse de um boato, 
agora não. Foram apanhadas urnas 
com votos a favor do candidato da 
Frelimo e da própria Frelimo. Foram 
apanhados boletins já assinalados a 
favor do candidato da Frelimo e da 

própria Frelimo. Foram apanhadas 
muitas pessoas que confessaram que 
recebiam boletins de votos nos comi-
tés do partido Frelimo. Aliás, não é 
a Renamo que está a dizer isso. É a 
sociedade em geral em Moçambique. 
Por isso não fiquei nervoso desta vez. 
Porque, enfim, conseguimos provar 
que aquilo que já dizíamos há 20 anos 
continua. Se fosse a Renamo a dizer 
sozinha que descobriu a fraude, os de 
má-fé iriam dizer que a Renamo quer 
justificar a derrota. Já não se trata de 
Dhlakama e Renamo. São todos os 
jovens que votaram em Dhlakama e 
Renamo. É a própria sociedade, inte-
lectuais, organizações moçambicanas 
ligadas ao Estado que, por razões de 
segurança, não se podem manifestar 
publicamente. Esta não é uma frau-
de que a gente tem que levar tempo 
a procurar especialistas para analisa-
rem. Agora fala-se de publicação dos 
resultados pela CNE. Sim ouvi aque-

le senhor (Sheik Abdul Carimo) reli-
gioso, islâmico, muçulmano. Foi pena 
porque os muçulmanos têm o prin-
cípio de não admitirem brincadei-
ras, porque eles fazem juramento ao 
alcorão. Acredito que aquele pecou, 
dentro da religião ficou sujo, porque 
ele não é analfabeto. Estudou e sabe 
que estava a enganar pessoas. Há uma 
coisa que também gostava de dizer. 
Ele pelo menos teve a coragem de 
falar de irregularidades graves, sinais 
de enchimento. Ele estava a repetir 
aquilo que os políticos andaram a di-
zer. A concordar com os políticos, a 
concordar com as nossas afirmações. 
De facto, alguém obrigou-o a publi-
car resultados e a dar vitória à pessoa 
que vai ganhar com fraude.        

A Renamo exigiu paridade para ir 
às eleições de 2014. Mas depois da 
realização das eleições alega fraude. 
O que é que falhou neste sistema? 
Não falhou. Foi por causa deste sis-
tema que conseguimos descobrir a 
fraude. Meu amigo, foi por causa 
da paridade que foi fácil apanhar as 
pessoas que cometeram a fraude. Se 
estivessem sozinhos tudo seria secre-
tamente. Seria uma grande festa. 

Esses alegados enchimentos de ur-
nas, sobretudo em alguns distritos 
de Gaza, significa que aí a Renamo 
não conseguiu colocar membros nas 
mesas?
Fomos proibidos, por isso uma das 
coisas que eu vou dizer ao presidente 
Guebuza é que vou fazer guerra com 
o Conselho Constitucional até acei-
tar. A solução é anular os resultados 
de Gaza. Porque outros partidos não 
são permitidos naquela província. 
Pessoas que nós indicámos lá, em 

nome dos órgãos eleitorais, não fo-
ram permitidas trabalhar. Em Chi-
cualacuala, em Mabalane, em Mas-
sangena, em Chibuto, em Guijá, os 
nossos elementos foram corridos. A 
Frelimo fez festa. A própria Frelimo 
diz e pensa que Gaza é dela. Porque 
tem medo da Renamo, ou do MDM 
e doutros? Não posso aceitar que to-
dos os mandatos de Gaza sejam da 
Frelimo, quando lá não é permitida a 
concorrência. Senão eu também agi-
taria a minha província Sofala a di-
zer que isto é do Dhlakama e não há 
outro partido. Isto tem que terminar. 
Uma das coisas que vou negociar ain-
da esta semana, primeiro com o pró-
prio Presidente da República, porque 
se ele quisesse teria parado com isto, 
ele é que comanda, vou dizer-lhe 
com respeito que meus amigos eu 
nunca vou considerar os mandatos 
de Gaza. Ou vamos dividir ao meio, 
50% Renamo e outra parte Frelimo. 
Senão retiremos Gaza e será conta-
bilizado nas próximas eleições. Isto 
no âmbito de uma conversa cordial, 
suave e política. Porque eu não vou 
chamar maioria à Frelimo se naquela 
província não sou admitido. Se não 
estaríamos a agitar os líderes naturais 
das outras províncias. Um dia aparece 
um zambeziano a dizer que eu aqui 
não quero a Frelimo, sou machuabo 
e ponto final. Eu Dhlakama fazendo 
isso estaria a destruir a democracia e 
a tal Unidade Nacional. E porquê a 
Frelimo faz isso em Gaza contra nós. 
Você como jornalista pode acreditar 
que aquela campanha que fiz em 
Gaza, aquela enchente em Chibuto, 
eu a falar em changana, as pessoas 
a aplaudirem e não ter nenhum de-
putado. Ai yena, vangani kanganyisse 
(Não me aldrabem).        

“O CC sempre vai chumbar 
o recurso da enamo
Já que há poucas possibilidades de o 
CC acolher o recurso da Renamo, o 
que vai fazer com todas as irregula-
ridades arroladas nas eleições?
Eu sou muito frontal. Moçambique 
já conhece quem é Dhlakama. Não 
só pela coragem de lutar pela demo-
cracia e pelo bem estar do povo de 
Moçambique, mas também sou inte-
ligente. Sou político e conheço a si-
tuação. As instituições do Estado até 
a esta data não são isentas. Não são 
profissionais. Não têm nada ver com 
gente que está lá. São intelectuais , 
académicos, estudaram no país e fora, 
mas como estas instituições estão li-
gadas ao regime monopartidário da 
Frelimo, deste a independência, quei-
ra ou não, o Gamito (Hermenegildo 
Gamito, presidente do Conselho 
Constitucional) sempre vai chumbar 
o recurso que a Renamo vai submeter. 
Mas nós, como somos democratas e 
queremos demonstrar que somos um 
partido que quando estiver no Go-
verno irá também seguir a lei, vamos 
lá. Eu não quero acreditar e não me 
quero enganar a mim próprio. Aqui-
lo que o muçulmano (presidente da 
CNE) se sentiu obrigado a fazer é 
aquilo que o Gamito vai fazer. Todos 
vão referir que houve irregularidades, 
mas não afectam os resultados. Isto é 
um insulto à sociedade moçambica-
na e é pecado. É contra isto que eu 
Dhlakama, a partir de agora, tenho 
que lutar pacificamente, ensinando 
aos intelectuais, ensinar aos moçam-
bicanos, que se eles não conseguem 
fazer política, que sejam professores, 
que sejam machambeiros, que sejam 
outra coisa. Mas se querem de facto 
chegar ao poder através da democra-
cia, eleições, devem saber que não há 
democracia para negros, para África 

e democracia real para os europeus. 
Portanto, reconheço o Gamito, é um 
intelectual, mas já pecou. Já disse. Eu 
li na imprensa, Gamito a apelar aos 
partidos para que aceitem os resulta-
dos.

Há condições para que se mantenha 
a calma, mesmo depois do Conse-
lho Constitucional validar os resul-
tados?

“Estou preparado para sentar com o presidente Guebuza, tomarmos café, falarmos e termos uma solução”
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“Estou muito emocionado e 
satisfeito. Demonstrei que 
sou o líder com mais votos. 

35% a nível de Moçambique, 
mais ou menos o correspon-
dente a 1.8 milhão de votos 

quase dois milhões. Isto é 
o que restou, o que não foi 

roubado. Agora o meu ami-
go (Filipe) Nyusi  está com 
57%. Tudo falsificado. De 

editais falsos, de actas falsas, 
enchimentos. Ele próprio não 
conhece qual é a sua percen-
tagem real. Se tem 1.0% ou 
três. Eu pelo menos sei que 
tenho 35% legitimado pela 

população”.
“(....) se o presidente Gue-

buza quiser brincar comigo 
e disser Dhlakama vai pas-
sear longe, eu fico aqui (em 
casa). Não preciso de ir a 

Satunjira. A Frelimo vai ter 
que procurar capacidades de 
aguentar com tudo. Mas não 
venham no meio da confusão 

e dizer irmão vai ajudar. 
Estou cansado de apagar o 

fogo”.

“Desta vez não estou a per-
der tempo a dizer que fui 

roubado. São eles que dizem 
chefe nós vimos. Apanhámos 

editais falsificados e secre-
tários da Frelimo a meter 

votos. Já não sou eu a falar 
disso. Vou acalmar as pessoas, 

porque o país não pode pa-
rar”.

“Temos que arranjar den-
tro do país uma fórmula 

para que os investimentos 
nacionais e estrangeiros con-
tinuem. Não podemos criar 
um ambiente que perturbe 
os investimentos. Qualquer 

confusão pode levar o país ao 
caos. Estou muito preocupado 

com isso”.

Claro que há. Senão já estaríamos a 
estragar tudo. Se metemos o recurso 
no CC é apenas para seguir a trami-
tação legal para que não sejamos acu-
sados de ser políticos que no futuro 
não iremos respeitar as instituições. 
Eu repito. O Gamito já apelou aos 
partidos para respeitarem os resulta-
dos, quando ele é presidente do CC. 
Já tem ordens para daqui a 40 dias 
chumbar o nosso recurso. Por isso, o 
diálogo político é mais importante.

“ stou disposto a a udar o 
país .
O que queria dizer quando disse 
publicamente que era preciso diálo-
go e negociar?
Eu disse aquilo porque sabia que fui 
roubado e o meu partido foi rouba-
do. Houve desvio, que as eleições 
não foram transparentes e que as 
pessoas não votaram. Por exemplo, 
na Zambézia e noutras províncias 
do Centro, mais de 50% das pessoas 
não votaram, porque quando chega-
ram às suas assembleias de voto não 
apanharam os seus nomes nos cader-
nos. Acredito que o STAE recebeu 
ordens para estrategicamente retirar 
os nomes porque aquela gente vota 
maioritariamente na oposição, mas 
mesmo assim a oposição no centro 
e norte resistiu, particularmente a 
Renamo. Aquilo ficou como se fosse 
um Estado autogovernado do centro 
e norte. É a capacidade de resistência 
da Renamo, porque o objectivo era 
dar à Renamo e Dhlakama apenas 
cinco por cento dos votos cada, mas 
fiquei com 35%. Estou muito emo-
cionado e satisfeito. Demonstrei que 
sou o líder com mais votos. 35% a ní-
vel de Moçambique, mais ou menos o 
correspondente a 1.8 milhão de votos 
quase dois milhões. Isto é o que res-
tou, o que não foi roubado. Agora o 
meu amigo (Filipe) Nyusi  está com 
57%. Tudo falsificado. De editais fal-
sos, de actas falsas, enchimentos. Ele 
próprio não conhece qual é a percen-
tagem real dele. Se tem 1.0% ou três. 
Eu pelo menos sei que tenho 35% 
legitimado pela população.

Mas o que é que o Sr. presidente 
pretende negociar. É um Governo 
de Unidade Nacional ou de inclu-
são?
Praticamente esses governos, como 
por exemplo, Unidade Nacional, são 
perigosos, porque significa pegar par-
tidos com ideologias diferentes. Mas 
admite-se, não só em África, mes-
mo na Europa, quando um país está 
em crise política. Quando num país 
está iminente uma situação que pode 
levá-lo a um caos, as pessoas podem 
fechar os olhos e formar um governo. 
Não tenho o termo agora, mas Uni-
dade Nacional não.

Um governo de inclusão?
Um governo, diria eu, de gestão. Para 
gerir o país num período determina-
do.
Por quanto tempo?

Neste caso seria Fevereiro ou Mar-
ço de 2015 em que o Governo toma 
posse até 2019. Esse Executivo de-
saparece com a tomada de posse do 
Governo que sairá das eleições de 
2019.

E quem é que dirigiria esse Gover-
no de gestão?   
Isso não sei. Por exemplo, eu tenho 
essa ideia de Governo de gestão. Eu 
não posso formar governo com 35%, 
embora seja uma percentagem real-
mente reconhecida. Podia reivindicar 
assim, mas não posso. Juridicamente 
não consegui 50%+1, mas também 
o meu amigo Nyusi não tem legiti-
midade para formar Governo. Todos 
nós estamos contra ele. Até a comu-
nidade internacional está contra o 
roubo. Portanto, com que cara ele vai 
pretender ser chamado vencedor e 
formar Governo? Tem de haver meio 
termo. O país é que se beneficiaria. 
Ninguém votou nele. Mesmo na sua 
terra ninguém votou nele. É meia 
dúzia de macondes em Muidumbe, 
Nangade e Mueda que nem 30 mil 
chegam. Encheram as urnas. A maio-
ria lá é macua e mwani, etc., conheço 
bem geograficamente aquilo. Tudo 
é uma fantochada. Ele sabe que não 
ganhou eleições. Pesa-lhe a consci-
ência. Aliás, mesmo o meu amigo 
Guebuza sabe que não será fácil que 
Nyusi seja chamado presidente. Tem 
de haver aqui uma negociação. Não 
exijo que seja apenas a Renamo. Po-
dem entrar outros partidos. Mas com 
o peso que tem a Renamo, a Frelimo 
tem que sentar seriamente com a Re-
namo e desenharmos uma estratégia 
de como sobrevivermos até 2019. Es-
tou disposto a ajudar o país.

O senhor Afonso Dhlakama vai en-
trar neste eventual Governo?  
Eu Afonso Dhlakama quero apro-
veitar o SAVANA e declarar que não 
vou entrar nesse governo. Ainda bem 
porque o Presidente da República, 
aquando da assinatura do acordo 
de cessação das hostilidades em Se-
tembro, ele publicamente anunciou 
o interesse do país implementar a 
ideia de criar um estatuto de líder da 
oposição. Isso eu posso exigir. Mesmo 
amanhã.  

Mas esse estatuto é apenas criado 
para acomodar Dhlakama? 
Não. Mas que haja esse estatuto. O 
dia que entrar um outro líder da opo-
sição fica ele. Não é para escrever na 
constituição, Afonso Dhlakama líder 
da oposição. Até parece que daqui a 
500 anos vou continuar líder da opo-
sição. Mas começar o processo com 
Dhlakama, sim.

Voltando ao Governo de gestão, 
como o Sr. presidente chama, isso 
passaria por também a Renamo 
propor governadores nas províncias 
onde ganhou?
Talvez não seria uma posição radi-
cal do tipo onde ganhamos indica-
mos governadores. Poderia chegar 
até aí, mas para que as coisas sejam 
doces seria Renamo x Frelimo. Eu 
posso fornecer a lista dos ministros, 
directores nacionais. Porque quer 
queiramos, quer não, o Governo do 
presidente Guebuza tem que termi-
nar. Não há alguém que tem que ficar. 
Tudo tem que cair. Se calhar vão ficar 
os embaixadores. Já que de princípio 
os embaixadores não pertencem a go-

vernos, mas aqueles que fazem propa-
ganda do regime têm que sair, porque 
o país tem que começar a criar a ima-
gem de um país simpático e diferente 
dos outros. Eu nesse jogo entro para 
ajudar Moçambique. Iriam pedir, por 
exemplo, a Dhlakama que forneces-
se uma lista de pessoas competentes, 
pessoas com elevado grau de profis-
sionalismo para os ministérios, para 
governadores e depois vamos estudar 
nos distritos qual é que seria o pro-
cesso, já que a democracia ainda não 
tem pernas. A Frelimo também apre-
sentaria as suas propostas e negocia-
ríamos. Por exemplo, eu diria que o 
meu homem chamado João vai para 
os Negócios Estrangeiros, o Pedro 
quero que vá aos Transportes. Não 
vou dar só a lista e a Frelimo selec-
cionar como quiser.      

Negociar uma acomodação com o 

Governo após eleições não põe em 
causa a relevância dos escrutínios e 
a tal democracia, cuja paternidade 
em Moçambique o Sr. presidente 
reivindica?
Não. É um sinal de que as coisas não 
andaram bem. Porque isso já devia 
ter acontecido em 94, eu é que não 
quis fazer isso. Já devia ter aconteci-
do em 99. Sabe que em 99 eu ganhei 
as eleições com 69%. Todo o mundo 
sabe. Pergunte ao ex-presidente do 
Tribunal Supremo, Mário Mangaze. 
Pergunte ao próprio Joaquim Chis-
sano, ele sabe. Sentiu que esse jovem 
(Dhlakama) ganhou com 69%. De-
pois manipularam tudo e me deram 
49%. Eu fiquei calado, porque a mi-
nha luta não para ser presidente. É 
pela democracia. Fizeram isto tam-
bém com Guebuza em 2004 e 2009. 
Agora porquê estou a pensar na alter-
nância? Porque Chissano passou por 
aí, Guebuza passou por aí e agora já 
vem o Nyusi e depois de amanhã vem 
o outro. Não, isso não. Se o povo qui-
sesse assim, não votava genuinamen-

te, eu sou democrata, sei que quem 
ganha forma governo. Eu não ganhei 
porque estragaram tudo. O Nyusi 
ganhou com fraude. Não queremos 
chamar presidente a alguém eleito 
por fraude, então temos que fazer 
este meio termo. Evita problemas. Só 
um exemplo, deste que houve eleições 
a 15 de Outubro, eu durmo tarde. Às 
23 horas e levanto às cinco horas. Só 
a atender os nossos líderes religiosos, 
políticos, activistas e desmobilizados. 
É a primeira entrevista que dou de-
pois das eleições. Eles exigem e dizem 
claramente que não votamos Nyusi. 
Como é que nos vai governar? Chega. 
Dizem também que se eu aceitar isso 
devo sair da liderança ou posso conti-
nuar presidente da Renamo, mas eles 
vão tomar conta sozinhos. Dizem 
que não têm medo da polícia. `Vão 
matar-nos, mas as balas vão acabar.´ 
Isto vem de todos os quadrantes. Em 
Nampula, Zambézia, Niassa, Sofala, 
etc. Mesmo aqui no sul, apesar de não 
ser em tom ameaçador, mas na Ma-
tola, Massinga, etc., dizem Presiden-
te Dhlakama não aceita porque nós 
votamos em si, apesar de sermos do 
sul. Essa coisa de dar à Renamo dois 
mandatos em Inhambane é mentira. 
Isso sai das bocas de matswas, bi-
tongas, machopes. O povo não quer 
saber. Por exemplo, se o presidente 
Guebuza quiser brincar comigo e 
disser Dhlakama vai passear longe, 
eu fico aqui (em casa). Não preciso 
de ir a Satunjira. A Frelimo vai ter 
que procurar capacidades de aguentar 
com tudo. Mas não venham no meio 
de confusão e dizer irmão vai ajudar. 
Estou cansado de apagar o fogo.
 

“A Renamo é um par-
tido forte. Temos que 
reconhecer
O que esteve por detrás dos bons 
resultados alcançados pela Renamo 
nestas eleições?
A Renamo já não é um partido de 
ganhar cinco ou seis províncias. É 
um partido forte. Temos que reco-
nhecer. A Renamo já não pode entrar 
nos debates daqueles analistas na tv, 
que dizem Dhlakama 35%. Não. A 
Renamo tem que ser vista como um 
partido-Estado. Se não acontece, é 
porque alguém está a retardar isso. 
Agora, respondendo à sua pergunta, 
mas não quero puxar a brasa para a 
minha sardinha. Eu ouvi até comen-
taristas a dizerem que a Renamo não 
está a fazer campanha, está à espera 
do chefe. De facto não havia moral 
para iniciar com uma campanha forte 
antes do chefe sair. O chefe é chefe. 
Não é porque o chefe é ditador. O 

chefe sempre vai à frente e os outros 
seguem. Na nossa terra dizemos que 
a galinha, por mais que chova se não 
entra na capoeira, os pintainhos sem-
pre ficam a apanhar chuva. De facto 
quando saí de Satunjira, a campanha 
já havia iniciado a 31 de Agosto, an-
tes do acordo. Quando começo com 
a campanha em Chimoio quase já 
íamos na terceira semana, sem con-
dições, mas conseguimos superar. É 
verdade que tinha duas avionetas, 
mas não eram helicópteros, onde 
podia aterrar nas machambas. Tinha 
que aterrar em sedes distritais com 
aeródromos em condições. Muitos 
aeródromos em Moçambique têm 
capim e covas e não pude passar 
em vários distritos. Mas senti que 
estava a fazer campanha. Em cinco, 
seis dias, eu já estava a pegar os ou-
tros dois candidatos, pelo menos em 
termos de afluência. Agora porquê 
a Renamo teve bons resultados? Eu 
notei que os resultados seriam bons. 
Eu fiz campanha como candidato da 
Renamo em 94, 99, 2004 e 2009 e 
nunca vi o que vi agora. Essa revo-
lução da população fez-me acreditar 
que ela pode fazer coisas que a Fre-
limo nunca viu. Vi a raiva dos jovens 
que queriam ver a alternância gover-
namental. Eu não sei quem andou a 
mobilizar aquela multidão toda de 
jovens a partir dos 20 anos para cima. 
Quando estava a fazer campanha sa-
bia que já éramos Governo. Se não 
tivesse havido esta fraude eu estaria 
a preparar a lista de Governo e para 
ser presidente de Moçambique, sem 
falarmos de Governo de Unidade, 
mas da minha política de pretender 
governar com todos os moçambica-
nos capazes. Eu até lancei isto na mi-
nha campanha e não era propaganda 
política. Eu prometi que mesmo os 
elementos do partido Frelimo capa-
zes, com cartão do partido Frelimo, 
sendo moçambicanos capazes de se 
comprometerem com o meu progra-
ma de boa governação, eu governaria 
com eles.
        

“Era de esperar a atitude da CNE. Este sempre foi o comportamento deste órgão”
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“O Dhlakama não pode di-
zer eu não estou no Governo, 
eu vou agitar as pessoas para 
tudo parar. O que é que vou 
ganhar? Tenho filhos cres-
cidos, já sou chamado avô. 
Quero que as minhas netas 

estudem em boas escolas, com 
professores bem pagos, bem 

educados. Não esses corruptos 
que ganham pouco e depois 
andam a pedir às crianças”.

“Não acredito que haja um 
país americano ou europeu 
que esteja interessado em 

agitar seja quem for, porque 
os investimentos param. 

Os lucros param. Portanto, 
aquilo é propaganda bara-
ta a querer ofender pessoas 
amigas de Moçambique”.

O 
Embaixador dos 
Estados Unidos da 
América (EUA) em 
Moçambique, Dou-

glas Griffiths, diz estar decep-
cionado com um certo tipo de 
jornalismo desenvolvido no 
país que trata de acusar as pes-
soas sem, no entanto, procurar 
fazer o contraditório para a 
busca da verdade.

As declarações de Griffiths sur-

gem como resposta a alguma 

imprensa próxima do regime 

que tem estado a vilipendiar 

aquele diplomata ocidental, 

alegadamente por este estar a 

instigar a Renamo a recorrer à 

violência em protesto contra os 

resultados eleitorais.

“Eu estou totalmente decep-

cionado com jornalismo que 

nunca ligou para nós para ter 

uma informação verdadeira”, 

lamentou o diplomata.

Esclareceu que na semana 

passada, a Secretária de Esta-

do norte-americano para assuntos 

africanos, Shannon Smith, esteve 

de visita ao nosso país onde man-

teve um encontro com o Ministro 

moçambicano dos Negócios Es-

trangeiros e Cooperação, Oldemi-

ro Baloi, no quadro da cooperação 

bilateral entre os dois países. No-

tando que se estava nas vésperas no 

anúncio dos resultados das eleições 

gerais, a mesma decidiu reuniu-se 

com os três candidatos em momen-

tos separados, Filipe Nyusi, da Fre-

limo, Afonso Dhlakama (Renamo) 

e Daviz Simango (MDM).

Segundo Griffiths, nos referidos 

encontros em separado foram 

abordados assuntos sobre boa 

governação, tendo apelado aos 

candidatos para que em caso 

de vitória trabalhem dentro das 

regras que regem um estado de-

mocrático. 

“Esta é a única história verda-

deira e que tem importância”, 

disse o diplomata.

Num outro desenvolvimento, 

o diplomata assegurou que a 

embaixada dos EUA tem um 

compromisso com o Governo 

moçambicano que é de ajudar 

o país a desenvolver rumo a um 

futuro próspero. 

“Há pessoas que estão interes-

sadas em destruir o nosso rela-

cionamento com Moçambique, 

o nosso comprometimento é 

ajudar a criar um país cada vez 

mais prospero”, frisou Griffiths 

quando falava nesta quarta-fei-

ra à margem da cerimónia de 

lançamento da parceria autori-

dade de crédito para o desen-

volvimento com bancos locais. 

Embaixador dos EUA decepcionado 
com certo tipo de jornalismo
Por Argunaldo Nhampossa

O que vai dizer à faixa do eleitorado 
que votou na Renamo e na oposição 
em geral? Este banho de multidão 
que acompanhou Afonso Dhlaka-
ma...

Eu já estou a falar com eles. Amanhã 
(quarta-feira) vou começar cá no sul. 
É um sistema que uso para dialogar. 
São encontros partidários para fa-
larmos sobre aquilo que aconteceu 
durante a campanha e até nos resul-
tados, no âmbito de tentativa de acal-
mar as emoções dos simpatizantes e 
a população, sobretudo, do centro e 
norte que queriam demonstrar o seu 
descontentamento com a fraude e 
dizer basta. Eu disse que não. Acredi-
tem em mim. Sou o vosso porta-voz. 
Estou preparado para sentar com o 
presidente Guebuza, tomarmos café, 
falarmos e termos uma solução. Ago-
ra o que é que eu vou dizer a eles? 
Vou dizer foi aquilo que viram. Eles 
é que estão a dizer a mim. Desta vez 
não estou a perder tempo a dizer que 
fui roubado. São eles que dizem chefe 
nós vimos. Apanhámos editais falsifi-
cados e secretários da Frelimo a me-
ter votos. Já não sou eu a falar disso. 
Vou acalmar as pessoas, porque o país 
não pode parar. Em Janeiro, Arman-
do Guebuza vai sair. Não podemos 
dizer que Guebuza continua mais 
cinco anos. Acabou o mandato. Te-
mos que arranjar dentro do país uma 
fórmula para que os investimentos 
nacionais e estrangeiros continuem. 
Não podemos criar um ambiente que 
perturbe os investimentos. Qualquer 
confusão pode levar o país ao caos. 
Estou muito preocupado com isso. 
Imaginem os americanos abandona-
rem a prospecção de gás na bacia de 
Rovuma, os italianos, que gastam por 
dia um milhão de dólares. É verda-
de que levam os lucros. Mas pagam 
impostos, que o Governo usará para 
construir estradas, boas escolas e hos-
pitais e pagar bons salários aos mo-
çambicanos. Isto tudo é para o de-
senvolvimento do país. São interesses 
importantes que devem ser mantidos. 
O Dhlakama não pode dizer eu não 
estou no Governo, eu vou agitar as 
pessoas para tudo parar. O que é que 
vou ganhar? Tenho filhos crescidos, 
já sou chamado avô. Quero que as 
minhas netas estudem em boas esco-
las, com professores bem pagos, bem 
educados. Não esses corruptos que 
ganham pouco e depois andam a pe-
dir às crianças.

Reunião com embai adores 
Falou de americanos e europeus. A 
propósito teve algum encontro nos 
últimos dias com embaixadores? 
Recebeu algum conselho dos em-
baixadores?
Não recebi nenhum conselho. Aliás, 
não é possível eu moçambicano, can-
didato presidencial, líder de um par-
tido, ter aconselhamento de um em-
baixador estrangeiro sobre como me 
comportar. Contudo, no âmbito dos 
contactos diplomáticos já me encon-
trei com um grupo do corpo diplo-
mático europeu no dia 17 de Outu-
bro, aqui na sede da União Europeia 
para explicar a minha posição. De-
pois encontrei-me com o americano 
(embaixador) que vinha acompanhar 
a senhora assistente (Shannon Smith, 
Secretária de Estado Assistente para 
os Assuntos Africanos). Encontrei-
-me com ela. Falámos da questão da 
saúde em Moçambique. Como é que 
os EUA vão continuar nesses progra-
mas sociais, educação e saúde. 

O que significa que foi uma inven-
ção a notícia de que se reuniu com o 
embaixador americano, que aconse-
lhou Afonso Dhlakama a não acei-
tar os resultados divulgados pela 
CNE e partir para a violência  
   Por amor de Deus. Eu até sinto 
pena do meu país. Eu já tenho 61 
anos. Sou chefe de família. Africanos, 
sobretudo, moçambicanos, deixem de 

fazer propaganda barata. Não ganha-
mos nada com isso.
  
Sente que há uma tentativa de dia-
bolização da Renamo por parte da 
Frelimo como um todo ou de um 
núcleo de radicais guebuzistas?

Não sei. Não sou jornalista. Sou polí-
tico e fiz ciências políticas. Não faço 
política assim em teoria. Conheço a 
política. Sei o que é publicidade co-
mercial. Aquilo que o Nyusi fazia 
aqui, não era campanha. Era publi-
cidade comercial. Foram milhões e 
milhões dos nossos impostos. Aquilo 
foi crime. Nunca houve um país que 
tenha gasto milhões de dólares na-
quele tipo de publicidade. Eu andei 
pelo país e em todo o lado eram pla-
cas publicitárias de Nyusi. Em cada 
esquina da cidade estava cheio de re-
clames. Quem devia fazer aquilo era 
uma empresa como a coca-cola para 
publicitar o seu produto. Campanha 
de um homem para ser eleito, não. Eu 
sinto pena do meu país. Eu não sei 
quem é que dá ordens a este grupo 

(G40). Se é um núcleo de radicais 
ou é o próprio partido Frelimo, que 
está a prever manifestações populares 
contra o voto, mas essa pessoa está a 
desenhar uma estratégia vergonho-
sa. Eu tenho lido nos jornais e vis-
to na tv. Estão a atacar o português, 
o italiano e o americano. Por amor 
de Deus. Eu nunca fui aconselhado 
por estrageiros, nem moçambicanos. 
Antes diziam que Dhlakama tinha 
brancos em Satunjira a aconselhá-lo 
porque voltou muito inteligente. Eu 
nunca tive assessores na minha vida. 
Esforço-me muito. Estudo muito por 
correspondência. Continuo a estudar. 
Sinto que sou capaz. Esta é a minha 
ambição. Continuar a aprender. Nin-
guém está a agitar ninguém. Nem a 
mim e nem membros do meu partido. 
Aliás, esses estrangeiros que dizem 
que estão a agitar tem investimentos 
aqui em Moçambique. Eles sabem 
muito bem, que qualquer confusão 
que provocarem os milhões deles 
aqui investidos estarão perdidos. Não 
acredito que haja um país americano 
ou europeu que esteja interessado em 
agitar seja quem for, porque os in-
vestimentos param. Os lucros param. 
Portanto aquilo é propaganda barata 
a querer ofender pessoas amigas de 
Moçambique.

Está pronto para encontrar-se com 
Filipe Nyusi?
Sem problemas. Se há um assunto 
que é importante para o bem-estar 
da população de Moçambique quem 
é Filipe Nyusi para não se encontrar 
com Dhlakama. Eu fiz a paz e aguen-
tei durante 20 anos com Chissano, 
que substituiu Samora Machel. Ago-
ra quem é o Nyusi. Assinei o acordo 
agora no dia 05 de Setembro com 
Guebuza que até mandou tropas para 
me matarem em Satunjira. Esque-
ci. Agora quem é o Nyusi, um novo. 
Posso encontrar-me com ele. Depen-
de da agenda.

Após a assinatura do Acordo de 
Cessação das Hostilidades Milita-

res com Armando Guebuza volta-
ram a falar? 
Sim. Temos falado por telefone.

Sobre o quê?
Conversar. Como estás, tudo bem? 
Como descansou? Não podemos 
violar o acordo..... ah está bem, está 
bem..

As negociações no Centro de Con-
ferência Joaquim Chissano estão 
tranquilas?
Sim. Estão num bom caminho

Vão prosseguir independentemente 
do dossier eleições?
Vão continuar.

Sempre vão continuar?
Sim. Para aqueles dois pontos que fi-
cam, nomeadamente, a despartidari-
zação da administração pública e dis-
tribuição correcta da riqueza. Estão a 
andar. Tem estado lá o Macuiana.  

Mas a delegação governamental 
anunciou, há algumas semanas, ter 
disponíveis 300 vagas para o en-
quadramento dos homens armados 
da Renamo nas FADM e na PRM. 
Contudo, a Renamo condiciona a 
entrega das listas à aprovação do 
modelo que irá nortear a integra-
ção dos homens. Afinal o que está a 
acontecer?
São duas coisas separadas. O Pache-
co é um fala barato. É um mufana 
(miúdo) lá da minha terra. Não está 
prevista a quantidade das pessoas. 
Ele fala que a Renamo vai meter seus 
homens nas FADM. Não. A Rena-
mo não vai meter nenhum homem 
nas FADM. A Renamo vai pegar a 
sua gente que já está nas FADM a ser 
marginalizada, gente que está escra-
vizada. Para reactivá-los, promovê-
-los, nomeá-los no âmbito do acor-
do político. Temos os nossos lá, que 
andam a varrer nos quartéis, que são 
moleques e são chamados de asses-
sores. Não é preciso que a Renamo 

traga mais. Estão cheios lá. 
Quantos estão lá? Tem o número?        
Estão lá, com os praças e tudo. Não 
tenho o número agora, mas é o que 
se pretende. Apesar dos outros te-
rem sido expulsos, os que estão lá 
são suficientes. Estão lá como se não 
existissem. O Pacheco sabe o que a 
Renamo pretende quando fala das 
FADM. Quanto à Polícia, sim. É 
novidade. Lá em Roma não discuti-
mos o número que a Renamo devia 
meter na Polícia. Discutimos que a 
Renamo teria a sua segurança. É essa 
segurança que temos até hoje. Só 
que com o melhoramento dentro da 
PRM, ou seja, se a PRM começar a 
ser uma polícia apartidária, profissio-
nal, a Renamo não teria o perigo na 
sua segurança. O Dhlakama, volun-
tariamente, pegaria os seus homens e 
entregaria para serem integrados na 
Polícia. Ora, durante os 22 anos não 
aconteceu porque a Polícia ao invés 
de melhorar, reconhecer a Renamo, 
considerar os homens da Renamo 
como cidadãos, tornou-se inimiga 
número um da Renamo. Então, nós 
dissemos que se as coisas continuas-
sem assim, a nossa segurança é esta. 
E por isso andavam a interpretar 
mal, a dizer que somos um partido 
armado. Nunca fomos um partido ar-
mado. Aquela guarda que a Renamo 
tem é coberta pelo Acordo Geral de 
Paz, com o conhecimento da ONU. 
Agora, o que vai acontecer? Como 
a Frelimo chateou-nos muito com a 
Polícia, aproveitámos Satunjira e dis-
semos que temos que meter na Po-
lícia todos os nossos desmobilizados 
com idade e fortes.

Então são aqueles que estavam com 
Sr. presidente em Satunjira durante 
aqueles dois anos de tensão políti-
co-militar...
Não. Eu só tinha meia dúzia. São ou-
tros desmobilizados. Depois destes 
entrarem na Polícia, vou fazer uma 
cerimónia para despedir-me daque-
les chamados seguranças da Renamo. 

Dizer que as armas estão aqui e en-
tregar à polícia republicana, técnica e 
profissional. Porque esta polícia ainda 
é Frelimo. Por isso andaram a dispa-
rar contras as populações em Nam-
pula e na Beira. Violaram o acordo. 
Guebuza violou o acordo. Uma das 
coisas que está no nosso acordo é que 
não pode haver uma força política em 
Moçambique que usa a polícia para 
fins particulares. Então, a Polícia foi 
chamada para ir encobrir as urnas ... 
mas pronto já passou.

 ovens no partido que 
me podem substituir 
Se os resultados das eleições gerais 
forem validados pelo Conselho 
Constitucional, será a quinta der-
rota oficial para Afonso Dhlakama. 
Pretende concorrer a uma sexta 
eleição ou estará disponível para 
abrir um processo sério de sucessão 
para permitir a emergência de uma 
nova liderança no partido e de um 
novo candidato às eleições de 2019?
Não sei se me candidataria. É cedo 
demais para responder a essa pergun-
ta. Nem sei se vou chegar lá. Mesmo 
chegando, se calhar cansado. Há jo-
vens no partido. Eu poderei me vo-
luntariar para não ser candidato. Es-
tou cansado em lutar pela democracia 
no meu país, mas ao mesmo tempo 
estou satisfeito porque estou a conse-
guir o que os outros líderes africanos 
não conseguiram.        
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A 
Comissão Nacional de 
Eleições anunciou, ofi-
cialmente na passada 
quinta-feira, os resul-

tados das eleições gerais de 15 de 
Outubro, conferindo vitória a Fi-
lipe Nyusi e ao seu partido, a Fre-
limo. 

Filipe Nyusi obteve 2 761 025 vo-

tos válidos, o equivalente a 57,03%, 

Afonso Dhlakama amealhou 1 

terem ganho as eleições, o eleito-

rado das províncias do centro e 

do norte, com a excepção de Cabo 

Delgado, mostrou a sua preferência 

pela Renamo e Afonso Dhlakama.

Nas províncias de Nampula e 

Zambézia, os dois maiores círculos 

eleitorais, a Frelimo ganhou apenas 

em oito distritos, sendo quatro em 

cada província. 

A hegemonia da Renamo e do seu 

candidato alastrou-se pelas pro-

víncias de Tete, Manica e Sofala, 

enquanto que a província do Nias-

sa destacou-se por uma relativa 

equitatividade na distribuição dos 

votos.

Em paralelo, as províncias de Cabo 

Delgado, Inhambane, Gaza, Mapu-

to Província e Cidade foram as que 

asseguraram a vitória da Frelimo, 

visto que os números conquistados 

nestes pontos são avassaladores.

Na zona sul destaque vai para a 

província de Inhambane onde, pela 

primeira vez, a Renamo conseguiu 

eleger dois deputados, facto que 

poderá trazer novos desafios para o 

futuro, enquanto em Gaza os níveis 

de adesão às urnas, em alguns dis-

tritos como Massangena, atingiram 

os 97%, facto que contraria a média 

nacional que andou nos 45%. 

Para estas eleições, o STAE inscre-

veu em todo o país 10 964 978 elei-

tores, dos quais apenas 5 333 665 

votaram. Isto representa um nível 

de abstenção de mais de 51%.

762 260 votos, correspondentes a 

36,615%, enquanto que Daviz Si-

mango quedou-se pelos 306 884 

votos, o que perfaz 6,36% do total 

dos votos válidos.

Ao nível da Assembleia da Repú-

blica foi quebrada a maioria quali-

ficada da Frelimo, que na próxima 

legislatura passará a contar com 

144 deputados, facto que vai obri-

gar este partido a ter que negociar 

com a oposição em caso de refe-

rendo. No entanto, com a maioria 

que possui, a bancada parlamentar 

da Frelimo estará em condições de 

aprovar a maior parte dos instru-

mentos legais para o normal fun-

cionamento da máquina governati-

va, desde que estes não careçam de 

uma aprovação por dois terços.  

A Renamo voltará a ter uma repre-

sentação considerável na AR com 

89 assentos e, por fim, o MDM viu 

aumentar vertiginosamente o nú-

mero dos seus deputados para 17.

Apesar da Frelimo e Filipe Nyusi 

Do total dos votos depositados nas 

urnas, foram registados 754 113 

nulos, na sua maioria provenientes 

da Zambézia e de Nampula. Des-

tes, e depois da requalificação feita 

pela CNE, apenas 178 978 foram 

considerados válidos. Na redistri-

buição destes votos, 41 426 foram 

para as presidenciais, tendo Afonso 

Dhlakama ficado com a maioria, 21 

042, Filipe Nyusi (17 350) e Daviz 

Simango (3 034).

Nas legislativas foram recuperados 

94 029 votos, tendo a Renamo ob-

tido 41 494, a Frelimo 45 330 e o 

MDM 7 205. 

Os restantes 575 155 foram consi-

derados definitivamente inválidos 

porque não estava clara a intenção 

do cidadão eleitor em que partido 

pretendia votar.

Um facto curioso é que o número 

de votos considerados nulos ultra-

passa o número de todos os elei-

tores inscritos em Maputo cidade, 

Gaza, Inhambane, Niassa e Mani-

ca.

Nas Assembleias provinciais, a Re-

namo contará com a maioria abso-

luta nas províncias de Sofala, Tete e 

Zambézia, enquanto que em Nam-

pula e Manica a oposição junta fica 

empatada com o partido no poder, 

o que vai contribuir para o cultivo 

de uma cultura democrática que 

aposta pela via negocial na tomada 

de decisões.  

Nas eleições gerais de 2009 foram 

inscritos 9 871 949 eleitores dos 

quais 4 406 093 exerceram o seu 

direito de voto, representando uma 

margem de abstenção acima dos 

55%. 

Nessas eleições, Armando Guebu-

za venceu de forma folgada, obten-

do 75,01% dos votos válidos. Afon-

so Dhlakama conseguiu 16,41% e 

Daviz Simango, que era estreante, 

ficou com 8.59%. 

Comparando os resultados de 2009 

com os de 2014 verifica-se que o 

último processo foi muito renhi-

do, tendo o candidato da Renamo, 

Afonso Dhlakama, aumentado os 

seus níveis de popularidade e de 

preferência pelo eleitorado, con-

trariando a ideia generalizada que 

o dava como politicamente falido.

Daviz Simango registou uma der-

rapagem que contrariou muitas 

expectativas, depois dos resultados 

animadores que obteve nas últimas 

eleições autárquicas, em 2013. 

Zonas centro e norte mantêm-se leais à 
oposição
Por Argunaldo Nhampossa

Frelimo

Oposição

Votação 2014
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Apesar da votação na-
cional não ter sequer 
chegado à metade da 
fasquia (50%), vários 

distritos na província de Gaza, 

segundo os números oficiais, 

“compareceram” em números 

espectaculares, numa presen-

ça acima dos 90% de eleitores 

inscritos.

Os eleitores mais entusiasma-

dos foram referenciados em 

Massangena (96,8%), Mas-

singir (91,65%), Chiqualaqua-

la (89,2%), Chigubo (89%), 

Mabalane (79,3%), Chókwè 

(70%), Chibuto (66%) e Bilene 

(66%). A cidade de Xai-Xai, o dis-

trito urbano mais influencido pelas 

campanhas de educação cívica e 

“caça ao voto” registou uma presen-

ça de 61% do eleitorado. 

De notar que, nalguns distritos 

onde se registou uma presença de 

eleitores “massiva” e sempre votan-

do para o Partido Frelimo, houve 

tumultos antes das eleições para 

que o MDM não fizesse campa-

nha eleitoral. A Província de Gaza 

foi também onde as formações da 

oposição registaram maiores difi-

culdades em apresentar elementos 

para as mesas de voto e delegados 

partidários. 

Fora de Gaza, há a registar a pre-

sença de 71,6 dos eleitores no 

Inhassoro, em Muidumbe 

(Cabo Delgado) 72,43%, em 

Tambara (71%) e na crónica 

capital do enchimento de urnas, 

Changara (Tete) 77,2%, o único 

número nacional próximo dos 

recordes de Gaza.

À excepção do distrito de Tam-

bara (Manica) ganho pela Re-

namo, todos os distritos com 

votações record foram ganhos 

pela Frelimo. 

Resta saber se o Conselho 

Constitucional estará atento a 

estas votações atípicas. À excep-

ção de Changara, um estudo de 

caso em eleições sucessivas. 

(TB) 

 

Anda um terrível bate-
-boca entre os madei-
reiros nampulenses 
e a direcção local das 

Florestas por causa de “multas 

arbitrárias” de que os primeiros 

julgam estar a ser alvo.

Os madeireiros, sobretudo os de 

licença simples, acusam o chefe 

dos SPFFB (Serviços Provinciais 

de Florestas e Fauna Bravia) de os 

estar a vigarizar no exercício das 

suas actividades e de instruir os 

fiscais daqueles serviços para emi-

tirem multas de forma arbitrária.

Segundo contaram ao SAVA-

NA os operadores madeireiros de 

Nampula, desde há mais de dois 

anos que a situação deles se dete-

riorou na execução de suas activi-

dades.

N. José, operador madeireiro do 

distrito de Eráti-Namapa, afir-

mou: “desde que chegou o chefe 

Feniasse, os serviços de florestas 

funcionam para vingar os explora-

dores nacionais e para criar opor-

tunidades para os chineses criarem 

desmandos e destruírem as nossas 

florestas”.

Num outro desenvolvimento, este 

mesmo operador acusa o chefe 

dos SPFFB, Paulo Feniasse, de 

“ter vindo fazer a vida dele e, não 

para apoiar no desenvolvimento 

da província de Nampula”.

“Nós estamos a gastar valores que 

vão até quatrocentos mil meticais 

para o processo de aquisição de 

simples que vai desde a consulta 

comunitária, mas muitas vezes não 

somos atribuídos licenças para as 

áreas que requeremos”, disse S. 

Viegas, um outro operador que 

contactou o SAVANA em Nam-

pula.

O abate desenfreado e corte ilegal 

de madeira na província de Nam-

pula está a registar níveis alarman-

tes, o que tem estado a concorrer 

para a degradação do meio am-

biente e a escassez de meios de 

vida que dependam exclusivamen-

te da natureza.

Em Nampula, aparentemente, não 

há dados oficiais sobre a capaci-

dade real e quantidade de floresta 

que ainda possa ser explorada, o 

governo apenas fala da quota ofi-

cial de corte admitida para a pro-

víncia. Algumas espécies, sobre-

tudo as especiais e as de primeira 

classe, tendem a escassear cada vez 

mais.

Por isso, o governo tomou medi-

das para responsabilizar cada vez 

mais os operadores madeireiros 

no processo de reflorestamento 

das áreas exploradas, reduzindo 

a emissão de licenças simples e 

atribuindo concessões, sobretudo 

a empresa.

Porém, estas e outras medidas 

estão a colocar de costas voltadas 

os operadores madeireiros e os 

SPFFB na direcção provincial da 

Agricultura de Nampula (DPA).

Cartas e denúncias
Os operadores entendem que 

Paulo Feniasse está a protagonizar 

desmandos e com efeito escreve-

ram cartas tanto para ele, assim 

como para o director provincial 

da Agricultura, Pedro Dzucule, e 

para o Comité Provincial da Fre-

limo em Nampula mas, até agora 

arulho nas orestas de Nampula

Madeireiros querem sacar mais madeira
Aunício da Silva, em Nampula

As votações de Outubro

Em Gaza não se brinca

nada foi respondido.

“Escrevemos para o partido Fre-

limo e disseram-nos para espe-

rarmos passarem as eleições e 

continuamos a aguardar. Dentro 

de dias vamos voltar a contactar o 

partido para termos o feedback”, 

disse João S. 

Uma outra carta, segundo as nos-

sas fontes, foi endereçada ao di-

rector da Agricultura, o qual ape-

lou ao chefe do SPFFB para que 

pacificamente procurasse resolver 

a situação.

Para o comité provincial da Fre-

limo, os operadores madeireiros 

exigiram a retirada do chefe dos 

SPFFB da província de Nampula, 

alegadamente “porque veio infer-

nizar a vida dos operadores flores-

tais”.

Nas respectivas cartas, os opera-

dores alegam que “o chefe Fenias-

se trata mal as pessoas e sem o mí-

nimo de educação como se fossem 

animais. Isto não é bom porque 

aqui é Nampula e nós podemos 

reagir contra ele. Ele deve saber 

que na cadeira onde está hoje al-

guns de nós lutaram para libertar 

o país”, desabafou um madeireiro 

em entrevista ao SAVANA.

O SAVANA tentou sem sucessos 

ter o posicionamento do Comité 

Provincial da Frelimo. Nas insta-

lações do partido, ficámos a saber 

que o Secretário de Mobilização e 

Propaganda, que nos devia aten-

der, encontrava-se ausente.

Aumento de madeireiros 
furtivos
Não há dados oficiais em Nam-

pula sobre o provável número de 

exploradores madeireiros furtivos 

que estejam a operar neste ponto 

do país, mas, segundo nos disse-

ram, são dois fiscais florestais e o 

número tende a aumentar.

Os fiscais pediram-nos anonima-

to e avançaram que a situação dos 

furtivos tende a aumentar pelo 

facto de ter reduzido a capacida-

de de fiscalização por parte dos 

SPFFB sem razão aparente.

“Fazemos operar a lei”
O chefe dos SPFFB na DPA em 

Nampula, Paulo Feniasse, dis-

se em contacto telefónico com o 

SAVANA que apenas o departa-

mento que dirige faz funcionar a 

lei, implementa-a como deve ser.

Feniasse não se pronuncia sobre 

as acusações, mas afirma que su-

cedendo as apreensões há traba-

lhos de investigação que correm 

e, em muitos casos, nota-se que os 

carros que transportam a madei-

ra pertencem a terceiros, pelo que 

quando estes pagam a multa refe-

rente ao meio de transporte este é 

liberado.
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Torna-se Público que o Edi-
tal para os Exames de Ad-
missão à esta Universidade, 
para o ano lectivo de 2015, 
está disponível nos Jornais 
Notícias (29 de Setembro), 
SAVANA (03 de Outubro), 
Domingo (28 de Setembro), 
O País (29 de Setembro) e 
Zambeze (02 de Outubro), 
na internet em www.admis-

AVISO

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
         Direcção Pedagógica

sao.uem.mz, www.uem.
mz, https://www.facebook.
com/uemmoc?ref=hl e ht-
tps://www.facebook.com/
admissaoUEM?ref=hl.

A plataforma de pré-registo 
online está disponível em 
www.admissao.uem.mz ou 
em prereg.uem.mz. 

A Direcção Pedagógica      

Com a capital a arder, o Presidente 

começou por suspender o envio 

para votação no Parlamento de 

uma proposta de reforma constitu-

cional para acabar com o limite 
de mandatos, depois dissolveu o 
Governo e o Parlamento, aceitando 
negociar um executivo de transição 
até às eleições de 2015, e acabou 
por decretar o estado de emergên-
cia e instaurar a lei marcial no país.
“Ouvi a mensagem das ruas e per-
cebo as fortes aspirações para a 
mudança”, sublinhou, numa men-
sagem destinada a acalmar o país. 
No cair do pano, esta sexta-feira, 
o ex-Presidente renovou o apelo à 
calma e moderação da população 
– os saques e pilhagens continu-
aram ao longo do dia, incluindo nas 
residências da família Compaoré 
– e pediu aos “actores políticos e à 
sociedade civil para assumir as suas 
responsabilidades e travar a tur-

bulência que apenas atrasa o desen-

volvimento do país”.

(Redacção e público.pt)

O 
Burkina Faso mergul-
hou na crise no fim de 
Outubro, quando as 
tensões sobre o futuro 

do presidente Blaise Compaoré se 
exacerbaram, com manifestantes 
a pegarem fogo ao Parlamento.
Compaoré tinha desistido de se 
candidatar a um quinto mandato, 
mas não queria abandonar o poder. 
Cedeu à pressão política e aos pro-
testos nas ruas. País continua mer-
gulhado na incerteza e região teme 
movimento revolucionário.

Contudo, o Exército do Burkina 

Faso vai ceder o mais rapidamente 

possível o poder a um governo de 

transição e nomear um novo Presi-

dente, prometeu segunda-feira, o 

chefe de Estado interino, tenente-

coronel Isaac Zida, chefe de um dos 

regimentos da Guarda Presidencial 

(a unidade mais bem treinada e ar-

mada do Exército do Burkina Faso)

“Não estamos aqui para usurpar 

o poder nem para ficar na gov-

ernação, mas para ajudar o país 

a sair desta situação”, disse, num 

encontro com diplomatas e jornal-

istas. A transição será feita “num 

quadro constitucional” e o futuro 

Presidente será escolhido após dis-

cussões alargadas, acrescentou. A 

declaração aponta para o cenário de 

escolha de uma personalidade civil.

O anúncio de Isaac Zida surge na 

sequência de contestação de rua a 

uma solução de poder militar e à 

pressão internacional, designada-

mente dos Estados Unidos, para a 

“transmissão imediata do poder às 

autoridades civis”. O anúncio foi 

feito no mesmo dia em que a União 

Africana deu um ultimato de duas 

semanas aos militares para res-

tituírem o poder aos civis, sob pena 

de serem impostas sanções ao país.

A União Africana entende que os 

militares agiram contra a Constitu-

ição ao tomarem o poder depois de 

o Presidente Blaise Campaoré ter 

sido forçado a demitir-se, na sexta-

feira, após dois dias de gigantescas 

manifestações.

As manifestações que levaram à 

queda de Campaoré, que ocupava 

o cargo desde 1987, foram convo-

cadas contra a alteração à Consti-

tuição que o ex-Presidente tinha 

apresentado para se poder candida-

tar a um quinto mandato. O Parla-

mento, edifícios públicos e residên-

cias de ministros foram pilhadas e 

incendiadas. Os militares entraram 

em cena, o que levou à resignação 

do Presidente.

O general Nabéré Honoré Traoré, 

chefe militar que precipitou a 

queda de Compaoré, ao anunciar 

a dissolução do Parlamento face 

à convulsão que tomou conta da 

capital, Ougadougou, anunciou 

que assumia as funções de chefe de 

Estado. Horas depois, Isaac Zida, 

número dois da Guarda Presiden-

cial, fez idêntico anúncio, no que 

afigurou como o resultado de uma 

batalha pelo poder dentro do Exé-

rcito.

Em Ouagadougo, a situação está 

calma, depois de, no domingo, os 

militares terem dispersado mani-

festantes das imediações da tel-

evisão pública e da Praça Nation, 

rebaptizada “praça da revolução” e 

epicentro da contestação. A acção 

causou a morte de um jovem mani-

festante, atingido a tiro.

Blaise Compaoré refugiou-se na 

vizinha Costa do Marfim. Con-

tudo, As últimas 24 horas de Com-

paoré no poder foram frenéticas. 

Depois de vários ultimatos

Exército do Burkina Faso promete ceder o poder

Isaac Zida
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Foi lançada na passada 
sexta-feira, no distrito da 
Moamba, província de 
Maputo, a primeira pe-

dra que marca o arranque oficial 

das obras de construção da bar-

ragem de Moamba-major, tida 

como de capital importância para 

reforçar a rede de abastecimento 

de água potável para a área met-

ropolitana do grande Maputo, 

geração de energia eléctrica e 

regulação dois caudais do rio In-

comati para mitigar os efeitos das 

cheias e seca.

A viabilização desta obra con-

stituirá a materialização de um 

projecto que já vinha sendo refer-

enciado por Samora Machel, fun-

dador do estado moçambicano, 

como sendo algo necessário para 

o fomento da agricultura. Vai 

ainda constituir um alívio às pop-

ulações locais que travavam uma 

longa batalha com os crocodilos 

quando tiravam água do rio Inco-

mati para o respectivo consumo.  

Para o efeito, cerca de 600 famíl-

ias serão reassentadas para dar 

lugar às obras de construção da 

barragem que se espera venha a 

criar mais de 1800 novos postos 

de emprego.  

Avaliadas em USD 460 milhões, 

dos quais USD 350 milhões já 

foram disponibilizados em re-

gime de crédito pelo Banco Na-

cional do Desenvolvimento do 

Brasil (BNDES) e os restantes 

USD 110 milhões a serem dis-

ponibilizados através dos fun-

dos do Orçamento do Estado, 

as obras de construção deste 

empreendimento deverão durar 

cinco anos.

Na ocasião, o Presidente da 

República, Armando Guebuza, 

que descerrou a lápide e procedeu 

ao lançamento da primeira pedra 

que marca o arranque das obras, 

destacou que aquele empreendi-

mento significa uma fonte de 

água para diferentes aplicações 

domésticas, catalisador de difer-
entes práticas culturais, de so-
cialização do indivíduo e da sua 
integração na sociedade, recurso 
para o desenvolvimento, incluin-
do para a produção agrária, pesca, 
turismo e construção civil. 
Segundo Guebuza, com a con-
strução da barragem Moamba-
major será possível reter e reser-
var cerca de 760 milhões de 
metros cúbicos de água, captar e 
reservar a água que se desperdiça 
na época chuvosa, criando estra-
gos de vária índole. Vai também 
reforçar a capacidade interna 
de mitigar o impacto negativo 
de fenómenos naturais como as 
cheias e inundações. 
“Com a conclusão destas obras, 
os distritos banhados pelo rio 
Incomati passarão a dispor de 
água durante todo o ano, para as 
actividades de desenvolvimento 
e reduzir os efeitos da intrusão 
salina, reactivando a esperança 
de voltarmos a ter a carne do hi-
popótamo no cardápio das festiv-
idades do Gwaza Muthini”, disse.
Para o estadista moçambicano, 
a barragem de Moamba-major 
trará outros benefícios como o 
aumento da segurança alimentar 
e nutricional do país, promover 
o agro-processamento e exportar 
excedentes, factos que vão mel-
horar a balança de pagamentos. 
A barragem de Moamba-major 

está projectada para produzir 15 

Megawatts, o que surge como 

resposta à crescente demanda 

de energia eléctrica na cidade e 

província de Maputo. 

Construção da barragem Moamba-major 
em marcha

Ao nível deste distrito esta será a 

segunda barragem depois de Co-

rumana e ainda a segunda fonte 

de energia eléctrica depois da 

central termo-eléctrica de Res-

sano Garcia. (A.N)
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O 
Partido Republicano pas-
sou a liderar as duas câma-
ras do Congresso dos Esta-
dos Unidos e deu o tiro de 

partida para um final de mandato 

ainda mais complicado para o Pre-

sidente Barack Obama. Para além 

da conquista da maioria no Senado, 

com uma vantagem superior à pre-

vista pelas análises mais favoráveis, 

os republicanos reforçaram também 

a maioria que já detinham na Câma-

ra dos Representantes.

À entrada para a recta final das elei-

ções intercalares de terça-feira, o 

Partido Republicano precisava de 

conquistar seis lugares no Senado 

para roubar a maioria ao Partido 

Democrata. Pouco depois das 23h30 

(hora em Washington D.C., 6h30 

de quarta-feira em Maputo), a dis-

cussão sobre uma provável maioria 

desapareceu das análises e deu lugar 

a uma outra pergunta: houve ou não 

uma “vaga republicana” nas eleições 

que levou tudo à sua frente - princi-

palmente o que restava da populari-

dade do Presidente Barack Obama?

Depois de conquistados quatro dos 

seis estados necessários para a maio-

ria - Virgínia Ocidental, Arkansas, 

Dakota do Sul e Montana -, as vitó-

rias mais surpreendentes no Colora-

do e na Carolina do Norte carimba-

ram a viragem no Senado. Um pouco 

mais tarde, a republicana Joni Ernst 

derrotou o democrata Bruce Braley 

no estado do Iowa e deixou os repu-

blicanos com um resultado acima do 

esperado: sete lugares retirados aos 

democratas.

E a “vaga republicana” pode crescer 

ainda mais, para um total de nove 

estados: no Alaska ainda é cedo para 

conhecer os resultados finais, mas as 

sondagens têm apontado para a vi-

tória do republicano Dan Sullivan; 

no Louisiana nenhum dos candida-

tos obteve 50% dos votos, pelo que a 

eleição será repetida em Dezembro 

entre os dois candidatos mais vota-

dos. Neste caso, ainda de acordo com 

as sondagens pré-eleitorais, a repe-

tição da corrida favorece também o 

republicano Bill Cassidy, que deverá 

receber a maioria dos votos que lhe 

foram retirados nesta terça-feira por 

outro candidato republicano, Rob 

Maness, que obteve 14% dos votos.

“O castigo vai ser grande”

Poucas horas antes do fecho das ur-

nas, na sede do Partido Republicano 

da Carolina do Norte, em Raleigh, 

18 voluntários mantinham os olhos 

colados aos seus computadores por-

táteis, à espera de boas notícias. Will 

Allison, 28 anos, é o porta-voz do 

partido no Estado que acabou por 

ser uma das maiores surpresas da 

noite. Depois de nos oferecer umas 

das últimas guloseimas que sobra-

ram do Halloween, aponta-nos o 

caminho do Shuckers, o bar onde os 

republicanos de Raleigh acabariam 

por fazer a festa.

Balões encarnados e azuis, e as inevi-

táveis bandeiras dos Estados Unidos, 

indicavam o caminho para a sala do 

fundo, onde os convidados se mistu-

ravam com jovens agarrados a com-

putadores e smartphones, a seguirem 

Eleições intercalares nos Estados Unidos

Puxão de orelhas para Obama
Por  Alexandre Martins*

todos os passos através do Twitter.

“Estamos com um bom pressenti-

mento, mas a corrida está muito re-

nhida”, admitia Will Allison, calmo 

por fora e a roer as unhas por dentro.

Cá fora, entre cigarros e abraços, um 

jovem casal faz tempo para entrar no 

bar, mas não na festa dos republica-

nos.

“Não sigo nenhum partido em parti-

cular”, diz Hayes Bradshaw, 27 anos. 

“Há muitas coisas que têm de ser 

melhoradas. A marijuana tem de ser 

legalizada, o controlo de armas tem 

de ser mais apertado. Defendo o di-

reito ao porte de armas, mas tem de 

haver mais controlo. Para além disso 

não sei muito mais, é por isso que 

contratam pessoas mais bem prepa-

radas do que eu para pensar nessas 

coisas.”

Com um pouco de insistência, Hayes 

mostra que está muito bem prepara-

do para discutir assuntos de forma 

mais séria: “O principal assunto é o 

nosso sistema de educação. Há mui-

tas pessoas a desistir das escolas se-

cundárias. Devíamos estar a inspirar 

as pessoas a terem mais educação em 

vez de lhes mostrarmos onde vão pa-

rar sem ela.”

Apesar de o Partido Democrata ten-

tar fazer passar a mensagem de que 

não era o Presidente quem estava em 

causa nestas eleições, a verdade é que 

vários candidatos democratas tenta-

ram afastar-se da imagem de Barack 

Obama, principalmente os que ti-

nham como função lutar em estados 

em que a Casa Branca tem uma taxa 

de reprovação ainda mais baixa do 

que a nível nacional. A candidata ao 

Senado pelo Partido Democrata no 

estado do Kentucky, Alison Lunder-

gan Grimes, chegou mesmo a fugir 

à pergunta sobre se tinha votado em 

Obama em 2008 e 2012, dizendo 

que respeita “o carácter sagrado do 

acto eleitoral”.

Esta foi uma das principais questões 

que dividiram o Partido Democrata, 

entre os que defendiam um maior 

envolvimento do Presidente na cam-

panha e os que o consideravam um 

fardo pesado de mais para carregar 

em estados de maioria republicana 

ou com uma imagem muito negativa 

da actuação da Casa Branca.

Um dos grandes vencedores da noi-

te eleitoral foi o republicano Mitch 

McConnell, que não só deixou a sua 

adversária Alison Lundergan Gri-

mes a 15 pontos percentuais (56% 

contra 41%) como é o mais do que 

provável futuro presidente da maio-

ria no Senado.

No seu discurso de vitória, McCon-

nell deixou mensagens contraditó-

rias sobre o que fará como líder do 

Senado, em conjunto com John Bo-

ehner, o republicano que vê também 

a sua liderança reforçada na Câmara 

dos Representantes.

“Temos a obrigação de trabalhar em 

conjunto [com a Casa Branca] nos 

assuntos em que podemos chegar a 

acordo. Mas não estou à espera que o 

Presidente acorde amanhã de manhã 

com uma visão do mundo diferente. 

E ele sabe que isso também não vai 

acontecer comigo”, disse Mitch Mc-

Connell.

O presidente da Comissão Nacio-

nal do Partido Republicano, Reince 

Priebus, foi mais directo e deixou no 

ar a ideia de que as batalhas travadas 

em Washington nos últimos anos 

vão transformar-se numa guerra 

aberta, agora que o partido domi-

na as duas câmaras do Congresso: 

“Barack Obama deixou o nosso país 

numa vala, e muitos dos seus apoian-

tes políticos que concorreram ao Se-

nado estavam lá com ele. O castigo 

vai ser muito grande e muito sério”, 

avisou.

Horas antes do anúncio dos resul-

tados, o Presidente Barack Obama 

já tinha dado sinais de que teria de 

conceder a derrota pouco tempo 

depois, ao assinalar que os lugares 

em disputa este ano constituem “o 

pior grupo de estados possível desde 

Dwight Eisenhower.” Obama con-

vocou uma reunião com os líderes 

republicanos e democratas de ambas 

as câmaras do Congresso para sexta-

-feira.

A questão agora é saber o que fará 

o Partido Republicano com a sua 

primeira maioria no Congresso nos 

últimos oito anos - uma política de 

concessões menores para não afastar 

os seus apoiantes mais moderados, 

ou uma política de confrontação 

total, depois de uma vitória retum-

bante como a que foi alcançada esta 

terça-feira?

Para a maioria dos eleitores dos Es-

tados Unidos, a resposta é fácil (mais 

diálogo e mais trabalho em conjun-

to para fazer avançar o país), mas a 

mensagem dos cidadãos nem sempre 

é um indicador certo de que o parti-

do irá segui-la.

Eleitores insatisfeitos com 
Obama e com política
Nas sondagens à boca das urnas rea-

lizada pela CNN, o Presidente Bara-

ck Obama ficou muito mal na ima-

gem, mas nenhum dos partidos pode 

ficar a rir-se, com mais vaga eleitoral 

ou menos vaga eleitoral. Mais do que 

um voto de confiança no Partido Re-

publicano e um puxão de orelhas a 

Barack Obama, os eleitores parecem 

estar furiosos com tudo e todos em 

Washington, exigindo que a Casa 

Branca e o Congresso se entendam 

As eleições que se realizaram na terça-feira nos Es-

tados Unidos renovaram o Congresso de Washing-

ton e permitiram algumas estreias. Pela primeira vez 

desde a Guerra Civil americana (1861 a 1865), um 

republicano negro foi eleito para o Senado pelo Sul; 

pela primeira vez uma mulher negra foi eleita pelos 

republicanos para a Câmara de Representantes.

Os analistas escreveram que são duas vitórias muito 

significativas, pois provam que o Partido Republicano 

está a alargar a sua base de apoio a sectores não tra-

dicionais.

Tim Scott — eleito para pela Carolina do Sul — não 

é uma figura nova no Congresso de Washington. Já se 

sentava na bancada republicana desde Janeiro de 2013, 

quando substituiu outro senador. Agora que se apre-

sentou a eleições e ganhou, o lugar é seu por direito 

de voto.

No Utah, os eleitores republicanos elegeram Mia 

Love, antiga presidente da câmara de Saratoga Sprin-

gs, para a Câmara de Representantes.

Os analistas sublinharam ainda a forte presença de 

negros nestas eleições, 100 candidatos, um número 

considerado excepcional num país onde o Presidente 

é negro (Barack Obama, democrata) e onde uma mu-

lher negra já teve um dos cargos mais poderosos, o de 

secretária de Estado (Condoleezza Rice, republicana).

Noutro ponto do país, no rico Texas, outra vitória vol-

tou a pôr nos títulos dos jornais o apelido Bush — 

família que já deu dois presidentes aos EUA (George 

e George W.) e que aspira a dar mais outro. George 

Prescott Bush, de 38 anos, tornou-se o primeiro da 

sua dinastia política a vencer a primeira eleição a que 

se candidatou; foi eleito comissário sobre o direito dos 

recursos naturais e da terra, um cargo que parece pou-

co relevante mas que tem muito peso no Texas, um 

estado produtor de petróleo.

O pai de George P., Jeb Bush (que era governador da 

Florida quando o irmão, George W. Bush, venceu as 

presidenciais, precisamente devido aos votos, polémi-

cos, que conseguiu neste estado) é um o nome dese-

jado por um sector republicano para ser o candidato 

do partido à presidenciais de 2016. Jeb Bush é casado 

com uma mexicana e no partido há quem considere 

que é o candidato certo para cativar os votos da co-

munidade hispânico-americana, cada vez maior e mais 

influente. 

Na semana passada, George P., de propósito ou sem 

querer — nunca se sabe no jogo político — disse aos 

jornalistas que a candidatura do pai é uma possibili-

dade e que a família já falou sobre ela. “Se me per-

guntassem há uns anos, eu diria que não era provável. 

Mas agora, se Jeb decidir avançar, “terá toda a família 

a apoiá-lo”.

*do Público. Edição jornal SAVANA

sobre os assuntos que consideram 

essenciais - o principal dos quais 

é válido hoje como era há 24 anos, 

quando o então candidato Bill Clin-

ton concorreu contra o Presidente 

George H. W. Bush: “É a economia, 

estúpido.”

Somando a percentagem dos eleito-

res que dizem estar furiosos ou in-

satisfeitos com a actuação de Barack 

Obama, o resultado chega aos 58%, 

mas os líderes do Partido Republica-

no no Congresso têm um desempe-

nho ainda pior, nos 59%. Em relação 

aos dois partidos, a situação é seme-

lhante: 53% de opiniões desfavorá-

veis ao Partido Democrata e 56% ao 

Partido Republicano.

Nada, nem ninguém, escapa à fúria 

dos eleitores norte-americanos, em 

particular o Congresso: 79% dos in-

quiridos desaprovam a forma como 

se faz política em Washington, ape-

sar de muitos deles terem votado no 

Partido Republicano nas eleições 

desta terça-feira.

Quanto às principais preocupações, 

a economia do país surge em primei-

ro lugar, com 45%, quase o dobro do 

sistema de saúde, que preocupa 25% 

do eleitorado. A política externa e a 

imigração, que têm ocupado muito 

espaço informativo nos media, não 

estavam na cabeça de mais do que 

14% das pessoas que votaram na 

terça-feira. A Casa Branca insis-

te que o problema é a mensagem, 

porque a economia está a melhorar 

e a situação nos Estados Unidos é 

hoje melhor do que era há seis anos, 

quando Barack Obama chegou à 

presidência. Seja qual for a realidade, 

a mensagem não está definitivamen-

te a passar: 78% dos eleitores estão 

preocupados com as condições eco-

nómicas, e foi com esse receio que 

votaram nas eleições intercalares.

O primeiro republicano negro do Sul no Senado
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Na hora do “adeus”, Nacir Armando explica: 

O 
actual treinador do Clube 
Ferroviário de Quelima-
ne (até 31/12/14), Nacir 
Aly Armando, falou em 

exclusivo ao Diário da Zambézia 

sobre o seu percurso ao longo da 

época no clube. 

Nesta longa entrevista, Nacir fala 

do sucesso, mas também não dei-

xou de apontar algumas coisas 

vergonhosas que aconteceram ao 

longo da temporada futebolística, 

no seu Ferroviário de Quelimane, 

que conseguiu a manutenção para 

a próxima época, a duas jornadas 

do fim. De seguida, os excertos da 

conversa que o SAVANA publica 

com a devida vénia. 

Mister, terminou a época, que ba-

lanço há a fazer? 

-Bom, quando termina a época e se 

alcançam os objectivos que haviam 

sido traçados, nada resta se não di-

zer que a época foi boa. Aliás, nós 

como Ferroviário e o público, so-

bretudo aqueles que nos apoiaram, 

saímos todos bem quando o 1o de 

Maio se qualificou ao Moçambola 

do próximo ano, então a alegria au-

mentou, em suma, a Zambézia toda 

está de parabéns.

Como foi a sua relação com a di-

recção do Ferroviário? 

- Olha, se antes falei do bom, com-

preenda que não há bom sem mau. 

Por isso, falando honestamente, 

para mim, a Zambézia foi a pro-

víncia mais difícil de trabalhar e 

principalmente com a direcção do 

Ferroviário de Quelimane. Isto 

porque o Ferroviário ainda vinha 

do provincial e teve que se adap-

tar a uma viragem de 360 graus e 

isso não foi fácil. A direcção andou 

lenta e, se calhar, nem eu, muito 

menos os jogadores, conseguimos 

mostrar aquele que era o nosso po-

tencial. Tivemos resultados invul-

gares (derrotas), tudo isso se deveu 

à desorganização da direcção, desde 

as inscrições dos jogadores, treinos, 

pré-época, apetrecho do material 

de treinos, etc. Com falta de tudo 

isso, fomos fazendo arranjos e na 

alta competição não se pode traba-

lhar com arranjos. Aliás, deixe-me 

lembrar que não é esta a minha 

forma de preparar a(s) equipa(s) 

por onde passo, razão pela qual ti-

vemos grandes problemas ao longo 

do ano, tendo manutenção tardia e 

como gosto de trabalhar, consegui-

mos manutenção há duas jornadas 

do fim, como mandava uma das 

cláusulas contratuais. 

Que jogadores encontrou quando 

assumiu a equipa? 

-Muitos deles vinham do provin-

cial e esse foi o grande calcanhar 

de Aquiles, porque estrear-se pela 

primeira vez no Moçambola não 

foi fácil para eles. Herdei jogado-

res com muitos défices e tive que 

trabalhar em vários aspectos. Isso 

trouxe vários problemas, porque 

precisei de muito tempo para en-

trosar a equipa visto que para mui-

tos algumas coisas eram novidades.

Estes jogadores foram impostos 

pela direcção? 
-Bom, a coisa boa que um treinador 
deve ter é saber se impor. Quando 
me apresentaram na direcção (no 
primeiro dia), pedi para deixarem 
comigo a escolha de jogadores e de-
pois me pedirem responsabilidade. 
Automaticamente tive um bom pe-
ríodo para fazer prospecção e, como 
sabes, na alta competição isso já não 
se faz, mas tive que fazer. Como 
não os conhecia, tive que escolher 
a dedo para que pudessem dar al-
guma coisa. Alguns nem sequer seis 
meses conseguiram permanecer, 
dispensámo-los em Junho. Mais 
uma vez, não me arrependo de ter 

escolhido estes jogadores, claro que 
oscilámos, mas no fim conseguimos 
o objectivo. 
Sentiu que a direcção não estava 
preparada?
- Eu penso que preparada não es-
tava. Eu pessoalmente ia dando o 
meu apoio, embora algumas vezes 
mal compreendido. É preciso dizer 
as coisas com os seus próprios no-
mes e não escondo que “andei por 
cima da casca de banana e esquece-
ram-se de me empurrar para cair”. 

Quem são estes que te puseram a 
casca de banana? 

-São pessoas que estão na parte in-

terna e externa. Há casos que acon-

teceram e penso que tudo visava 

deixar-me cair, como derrotas fora 

de comum. Sentámos e analisámos 

e foi daí que pedi para pensarem na 

Zambézia e não no Nacir.
Foram pressões políticas, tradi-
cionais, o que foi mesmo? 
-Em todas as vertentes. Se calhar 
colegas que achavam que iriam pe-
netrar e outros ainda que, sabendo 
da minha forma de ser, usaram ou-
tros para intrometerem-se na equi-
pa. Felizmente tenho meu carácter 
e não me deixei levar. Por isso, digo 
que caminhei por cima da casca de 
banana e só se esqueceram de me 
empurrar. Se assim pensavam, não 
seria eu o prejudicado, porque eu 
como Nacir tinha várias equipas do 
Moçambola para treinar. Em suma, 
houve muita baixeza.
Ao longo da época foi acusado de 
colocar em campo seus jogadores 
(que trouxe), deixando os locais, 
sentiu essa pressão? 
Bom, os que falavam nem sequer ti-
nham conhecimento de causa. Nas 
nossas reuniões semanais, os onze 
iniciais tinham muitos jogadores 
zambezianos e eu corri vários riscos, 
porque coloquei jogadores inexpe-
rientes, mas sei que a experiência 
ganha-se jogando. Se há uma coisa 
que tenho é saber gerir um balneá-
rio. Tentaram incutir tribalismo na 
equipa, mas não conseguiram. 

“Tenho tarimba de aguentar 
com o público” 
-Ao longo da entrevista, Nacir Ar-
mando também falou do público e 
explicou-nos que foi fácil gerir este 
grupo.
Sentiu pressão do público ao lon-
go da época? 
-Eu acho que a pressão do público 
é geral. Tenho tarimba para aguen-
tar com o público e passei por sítios 
piores que Zambézia. O que notei 
foi o facto de termos entrado no 
campeonato de forma lenta, isto no 
campo da preparação. E, como sa-
bes, aqui em casa, perdemos com o 
Costa do Sol na primeira jornada e 
algumas pessoas começaram a pen-
sar que tínhamos o mesmo poten-
cial com clubes grandes o que não 
constituía verdade. Porque não te-
mos mesmas condições com clubes 
grandes. Se prestou atenção, nós 
usávamos calçados diferentes, cal-

ções grandes, de alguém com quilos 
a mais. Mas compreendo, tivemos 
derrota e o público também não iria 
calar. Qualquer treinador deve estar 
preparado para isso. Mas, o que não 
admito é usar-se a questão tribal 
para uma equipa porque todos que 
jogaram nesta época fui eu quem os 
trouxe. Sempre pedi para que fos-
sem abertos e nunca criei “filhos e 
enteados”. 
Quando esta pressão começou, 
desconfiou de alguma intromissão 
por parte da direcção? 
Eu senti que a direcção não estava 
preparada para a mudança. Quan-
do fazíamos pedidos, eles pensavam 
que vinham despesas a mais. Se ca-
lhar esta coisa de dar vitaminas aos 
jogadores nunca foi algo normal na 
equipa anterior. Não estava prepa-
rada para ver o treinador a coorde-
nar com os restantes elementos da 
equipa. Em suma, consegui man-
ter-me até ao fim. O que mais me 
amadureceu foi colocar este plantel 
como se de naturais fosse. Houve 
influentes da província que tenta-
ram desestabilizar a equipa. Du-

rante a época, descobri que houve 
alguns influentes que tentaram 
furar para colocarem quem quises-
sem dentro da equipa para poderem 
mandar e tirarem dividendos, mas 
não conseguiram porque ao longo 
do tempo fui incutindo nos jogado-
res que o futebol faz vida, como sa-
bes, eu pessoalmente nunca traba-
lhei para nenhuma outra empresa 
se não o futebol. 
 Nacir mantém-se ou vai-se em-
bora? 

-Bom, meu contrato termina a 31 

de Dezembro, há desejo por par-

te da direcção, mas antes é preciso 

sentar com todos para rever alguns 

aspectos. Eu não quero cair como 

caí nesta época. Não quero ter de-

ficiência em iniciar a época. Porque 

nesta altura de preparação ninguém 

vê, só se pede resultados. Sugeri que 

se sente e até mesmo que se mude 

algumas pessoas naquela direcção, 

porque qualquer treinador não irá 

aguentar com aquilo que há no 

Ferroviário. Se as condições forem 

como as desta época, esqueçam, aí 

vou-me embora. 

Já tem convites? 

-Sim. 

De quem? 

-De equipas que estão no Moçam-

bola. Aliás, se não saí nesta época é 

porque sempre defendi mais a mi-

nha personalidade e ética, daí que 

não me pude transferir, só por causa 

do dinheiro. Só vou para uma equi-

pa onde há perspectiva de sucesso. 

Vou pensar e quem sabe até posso 

começar a época sem equipa. Não 

me irei atirar assim de ânimo leve, 

porque sabes que gosto de sítios or-

ganizados. 

Imagine que a direcção do Fer-

roviário reveja as suas preocupa-

ções...

-Olha, este é um caso que não se 

revê de hoje para amanhã. Repare 

que o Ferroviário de Quelimane 

não é igual ao 1o de Maio, Liga 

Muçulmana que te pode dar uma 

resposta de um pedido. O Ferro-

viário tem uma direcção que deve 

planificar e até esperar aprovar-se 

um orçamento e, sabendo como foi 

esta época, então não vejo que isso 

seja revisto. Ir ao 1o de Maio, nunca. 
Já que antes falou do 1o de Maio, 
irias?
-Não iria ao 1o de Maio, por uma 
questão muito simples. Para te 
ser sincero, nem a uma equipa da 
África do Sul poderia ir, mesmo 
que me pagasse muito. Muitas ve-
zes os patrões gostam de interferir 
no trabalho. E eu posso confiar no 
João mas ele como dono achar que 
só se ganha com Alfredo, aí não 
me iria entender com ele. “Eu sou 
posso treinar uma equipa com uma 
direcção, onde o presidente encon-
tre barreiras no colectivo quando 
pretende tomar decisões. Aliás, 
respeito o dono do 1o de Maio, o 
dono é alguém que já foi treinador, 
deu apoio ao Ferroviário e a toda a 
Zambézia. Que fique claro, não é só 
o 1o de Maio que não posso treinar, 
mas sim todas as equipas que têm 
“dono”, não posso com elas. Barra-
ram-se algumas condições para o 
Ferroviário por questões políticas. 
Ao longo da época, sentiu alguma 
pressão política? 

-Eu como pessoa sim, porque senti 

que se barraram algumas condições 

para o Ferroviário por questões po-

líticas e nós, como jogadores, é que 

ficamos prejudicados. Aliás, saiba 

que a casa onde eu vivo é paga pelo 

Conselho Municipal de Quelimane 

e não pelo Ferroviário, daí que nesta 

hora de “adeus” deixe-me agradecer 

ao Presidente da Autarquia e sua 

equipa que sempre estiveram por 

cima dando todo o seu apoio. 

Campeonato Provincial
Há muitos jogadores sem res-

ponsabilidade e que têm má vida. 

Como viu esta prova? 

-Olha, eu consegui ao longo da 

época visitar alguns dos meus joga-

dores que não viviam no lar. Mui-

tas vezes andei à procura dos meus 

jogadores, encontrava alguns do 

provincial na má vida. Automati-

camente, sinto que muitos não têm 

muita responsabilidade daquilo que 

pretendem, o que fez com que a 

competição tivesse apenas o Spor-

ting e o 1o de Maio como grandes 

Por António Zefanias*

protagonistas. Também diga-se que 

notei que grande parte dos jogado-

res nesta província são estudantes 

e isso deixou-me satisfeito. Cativei 

também os meus a estudarem. 

E sobre a arbitragem? 

-Olha, sei que há bons árbitros aqui. 

O que um treinador deve fazer é 

testar-se, dividindo a sua equipa 

em duas para ele apitar, vai ver que 

os jogadores reclamam por tudo 

e por nada. Eu parto do princípio 

que fui contratado para fazer tra-

balho de campo e não andar a falar 

de árbitros porque, por exemplo, há 

um delegado técnico que tem essa 

responsabilidade. Eu conversei com 

alguns árbitros do Moçambola que 

passaram por aqui e eles disseram-

-me que há bons árbitros, mas sabes 

que se reclama por tudo e por nada.

Já foi beneficiado por um árbitro? 

-Beneficiar não, mas repito, eu não 

gosto de falar disso.

*Director do Diário da Zambézia 

“Andei por cima da casca de banana, se não caí é porque fui homem”

Quem escolheu os seus adjuntos? 
- Um deles, o Nando, já conversava com 

ele. Antes de vir a Quelimane, ia con-

versando com o Nando e senti que ele 

conhecia alguns jogadores locais pela forma como 

ia argumentando.

E o Lobo (antigo treinador)? 
-Pessoalmente, quando cheguei, queria ter o 
Lobo e Nando. Por três ou quatro vezes marquei 
encontro com ele (Lobo), mas nem sequer me deu 
tempo. Tive intenção de conversar com ele, dar-
-me o relatório, reconhecendo que ele fez subir a 
equipa, mas ele não me deu chance para convidá-
-lo. Isso criou mal-estar e penso que ele deixou-
-se ficar de fora, embora reconheça que não tinha 
carteira para treinar, havia um lugar na direcção e 
na equipa para ele. 

Mesmo para terminar, pode dizer até um dia?
-Vai ser difícil de facto, já que vou de férias, então 
aí sofro pressão dos que me chamaram. Pior, ain-
da a avaliar pela demora na solução dos proble-
mas no seio do Ferroviário de Quelimane, então... 
Numa escala de 1-10, por onde pesa mais?
 -Risos...hummmm....numa escala de 1-10, 50% 
por 50%....mas não sei nem. 

“Imprensa não nos acarinhou”
Nesta entrevista, Nacir Armando disse que não 
gosta de falar de árbitros, mas a imprensa não 
escapou. Conta que a imprensa não acarinhou a 
equipa, sobretudo quando teve jogos em casa. 

 Já mesmo de malas feitas, como viu o desempe-
nho da imprensa? 

-Bom, eu ainda (domingo) fiz um comentário no 

jogo do Ferroviário da Beira contra o Chibuto. A 

imprensa falou de lances de perigo do Ferroviário 

da Beira, mas não vi nenhum. Aqui, pelo que no-

tei da Rádio Moçambique, foi mais crítico do que 

elevar a equipa. Até dava a entender que o Fer-

roviário de Quelimane já estivesse há séculos no 

Moçambola. Quando fossem jogos com grandes 

clubes, senti que puxavam mais para a equipa fo-

rasteira. Só para te dar o exemplo, no último jogo 

com o Ferroviário de Maputo, a rádio deu mais 

asa à equipa visitante, como se nós não tivéssemos 

feito nada. Aliás, acredito no lado crítico, mas é 

preciso dar também as partes boas que a equipa 

teve. Em suma, a Comunicação Social não levou 

muito a equipa para altos patamares. 

A que se deveu essa atitude?

Penso que há desconcentração no momento, ou 

seja, não estávamos a ver o mesmo jogo. Uma 

outra coisa é o lançamento do jogo, aqui parece 

que passamos longe disso, só existíamos quando 

houvesse jogo. 

Para terminar, agradecimentos...

 - Olha, primeiro para a direcção do Ferroviário 

de Quelimane que conseguiu remar até conseguir 

a manutenção. Não quero perder esta ocasião para 

agradecer como fiz anteriormente ao Conselho 

Municipal e seu Presidente, ao governo provincial 

e a todo o público pelo carinho. Evidentemen-

te, seria ingratidão da minha parte não agrade-

cer aqui o senhor Alfredo Ramos, João Machel e 

Verchande, porque são estes e outros que sempre 

souberam me apoiar com coisas concretas.

“Fiz de tudo para falar com 
José Lobo, não me deu tempo”

“A Zambézia foi a província mais difícil de trabalhar e principalmente com a direcção do Ferroviário de Quelimane”
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Marcelo Mosse colaborador permanente 

Agora, com o assunto das eleições praticamente encerrado, é o momento de 

focalizar no futuro, auxiliando-nos, para isso, de uma breve análise sobre o 

que aconteceu e que deveria ter sido melhor.

A sabedoria tardia é sempre mais perfeita que o passado. Todos são mais 

lúcidos hoje do que estavam ontem. 

É preciso em primeiro lugar sublinhar (e reconhecer) que estas foram eleições muito 

mal conduzidas, e será por isso muito difícil avaliar até que ponto os seus resultados 

irão reflectir, de forma categórica, o desejo genuíno dos eleitores nas urnas. 

A escala da fraude nunca será objectivamente determinada, dado que a nossa lei 

baseia-se no ónus da prova. Na ausência de provas irrefutáveis, todas as alegações de 

má conduta eleitoral permanecerão simples percepções populares e nada mais. Aliás, 

o crime nunca é perfeito, mas tenta sempre ser o mais perfeito possível. Excepto num 

dos raros casos em que uma funcionária do STAE teve a infelicidade de ser apanhada 

com a mão na massa.

Noutras indiscrições mal sucedidas, a situação foi tão óbvia que o Tribunal Supremo 

não tinha qualquer outra alternativa senão mesmo anular toda a votação. 

Mas ninguém precisa de ser um cientista espacial para notar o esforço defensivo que 

tem sido encetado pela máquina propagandista para tornar estas eleições geralmente 

aceites.

As teorias de conspiração visando arrastar para o campo político nacional chefes 

de missões diplomáticas acreditadas em Moçambique devem ser entendidas como 

parte desse esforço, fazendo-se valer da analogia desportiva de que a melhor defesa 

é o ataque.

A estratégia é óbvia. As relações diplomáticas entre estados não se deixam influenciar 

pelos relatos da imprensa. 

Dessa forma é fácil atacar publicamente um perceptível oponente que se sabe a priori 

que fará tudo para evitar qualquer exposição na imprensa, sabendo-se, de antemão, 

que quando o visado levantar a questão através dos canais diplomáticos apropriados, 

terá como resposta a linha de que num Estado democrático, onde a liberdade de 

expressão é uma das principais características, a comunicação social é livre de dizer 

seja o que for, sem que os governantes se intrometam nisso. Moçambique define-se 

constitucionalmente como um Estado democrático. Se os seus políticos acreditam 

nos valores da democracia, isso já é outro assunto. 

É assim que a linguagem da democracia, sem que ela se baseie em fortes convicções 

democráticas, pode ser usada como arma de arremesso contra os líderes mundiais da 

democracia. E a única acção legítima que podem tomar é retirar o seu embaixador, 

como sinal de protesto. Mas aí, como eles próprios o diriam, “who cares?”  A única 

coisa que queremos deles é o dinheiro que nos dão para pagar os nossos salários e 

alimentar o nosso voraz apetite pela luxúria. 

O primeiro sinal de que nem tudo estava bem com estas eleições surgiu com as 

primeiras informações, nas vésperas da votação, de que material eleitoral destinado 

a uma das províncias teria sido roubado. Depois foi substituído, mas no processo de 

destruição do material original, parte dos novos boletins também foram incinerados. 

Era o prenúncio de um processo caótico. Deliberadamente ou não, pouco se sabe. 

Perante todo este quadro, é remota a possibilidade do Conselho Constitucional vir 

a questionar de forma significativa a decisão da Comissão Nacional de Eleições 

(CNE).

Mas não será exagero afirmar que estas terão sido as piores eleições na nascente 

história da democracia multipartidária em Moçambique, não menos quando se con-

siderar que elas acabaram sendo decididas não pelo voto dos eleitores, mas sim pela 

maioria relativa dos 17 membros da CNE. 

É um grande retrocesso para um país que ainda guarda pretensões de ser levado a 

sério pelo resto da comunidade internacional.

Não será de grande utilidade continuar a debater sobre as várias irregularidades, reais 

e percepcionais, que terão ensombrado estas últimas eleições. Mas para ganhar o 

respeito que merece por parte do povo e dos seus parceiros, e continuar na senda do 

desenvolvimento, Moçambique terá que encontrar formas de conferir credibilidade 

às suas instituições, e não menos importante, as que estão encarregues de gerir pro-

cessos eleitorais.

Eleições cujos resultados são objecto de desconfiança por parte dos eleitores, mesmo 

quando essa desconfiança é infundada, não conferem dignidade aos vencedores. Não 

são os que desconfiam dos resultados quem deve apresentar provas da sua atitude re-

servada em relação aos resultados. Cabe à CNE e ao STAE provar que são entidades 

credíveis, e como tal merecedoras da confiança dos eleitores. Não foi desta vez, e isso 

é uma grande nódoa para a credibilidade de todo o país. E pior ainda, para aqueles 

que terão que governar nos próximos cinco anos com o estigma de estarem no poder 

por via de votos roubados. Talvez a intenção dos que engendraram todo este caos 

fosse justamente essa de reduzir a credibilidade e legitimidade dos vencedores. 

Um Presidente eleito nestas circunstâncias será um eterno devedor de favores a mui-

tos que o tentarão convencer de que não tinha outra forma de vencer as eleições.  

Ninguém quer governar com 
o estigma de votos roubados

Em Dezembro de 2012, o jornalista do 

The Guardian Glenn Greenwald recebeu 

um mail de um tal  “Cincinnatus”, reco-

mendando-o a instalar um programa de 

encriptação para “receber coisas nas quais teria 

certamente todo o interesse”. Habituado a rece-

ber mails de desconhecidos que sugeriam “gran-

des histórias” que não davam em nada, Glenn 

Greewald não respondeu. Só que “Cincinnatus” 

parecia não se demover com facilidade e enviou 

uma segunda mensagem. Glenn Greenwald 

respondeu, prometendo procurar alguém que o 

ajudasse a instalar o programa de encriptação, 

o PGP. Ao aterrar algumas semanas mais tarde 

no Aeroporto JFK, Glenn Greenwald recebeu 

uma mensagem da realizadora Laura Poitras, a 

propor um encontro para discutir um “assunto”. 

Laura Poitras tinha recebido vários mails da 

mesma fonte, que afirmava ter documentação 

incrimatória sobre actividades de espionagem 

do governo dos Estados Unidos. Ao regressar 

ao Rio de Janeiro, onde Glenn Greenwald vive, 

os contactos com a fonte anónima foram ini-

ciados. 

A fonte encontrava-se em Hong Kong, para 

onde sugeria que viajassem o jornalista e a re-

alizadora. Depois de uma conversa que durou 

duas horas com a fonte, em que Greenwald 

convencera-se da sua seriedade e sobretudo das 

suas motivações, era já certo que viajariam a 

Hong Kong, tendo recebido antes dessa viagem 

um ficheiro com 25 documentos classificados 

como ultrassecretos. Foi nesse momento que, 

devido ao apoio institucional de que necessita-

va, envolveu o The Guardian, para o qual traba-

lhava há nove meses. Viajaram a Hong Kong 

Glenn Greenwald, Laura Poitras e Ewen Ma-

cAskill, este último acompanhando-os como 

uma exigência da direcção do The Guardian. A 

fonte em Hong Kong era, já sabiam, Edward 

Joseph Snowden. 

Foi no quarto de Snowden, no Hotel Mira, em 

Kowloon, que tiveram o primeiro encontro, 

onde Glenn Greenwald interrogou Snowden 

durante cinco horas. A infância de Snowden 

em Maryland, o alistamento no exército aos 20 

anos, a passagem pela CIA e pela NSA, foram 

alguns dos assuntos discutidos. Snowden decla-

rara nesse dia que tinha tomado a decisão de 

se tornar um informador quando percebeu que 

“estavam a construir um sistema cujo objecti-

vo era a eliminação de toda a privacidade...” e 

que não pretendia ocultar quem era. Seguiram-

-se vários encontros. Depois de alguns “atrasos” 

do The Guardian, cujos advogados temiam que 

fosse visto como “uma violação da lei da espio-

nagem”, a 6 de Junho de 2013 o primeiro artigo 

foi publicado. 

O artigo revelava a existência de uma sentença 

que obrigava a Verizon, um dos prestadores de 

serviços de telecomunicações norte-america-

nos, a fornecer registos telefónicos de milhões 

de clientes.Os meses seguintes foram de um 

intenso debate público sobre a privacidade. Um 

vídeo publicado no The Guardian deu a conhe-

cer ao mundo o homem por detrás da fuga de 

informação. Snowden saiu de Hong com desti-

no à América Latina mas acabou retido no Ae-

roporto de Moscovo, onde permaneceu várias 

semanas na zona de trânsito, até conseguir asilo. 

Sem Esconderijo, o mais recente livro de Glenn 

Greenwald (Bertrand, 2014) descreve estes mo-

mentos anteriores à publicação dos artigos que 

trouxessam à luz do dia um dos maiores casos 

de fuga de informação na história dos Estados 

Unidos. Além da explicação pormenorizada 

de alguns dos métodos de vigilância protago-

nizados pelas agências de segurança, da reivin-

dicação pelo jornalismo livre e o respeito pela 

privacidade, o livro é um bom exemplo de uma 

operação jornalística dedicada e bem sucedida.

Sem Esconderijo
Por Tavares Cebola

Luta contra o ébola
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A 
incapacidade de mudar de opinião não é 
só sinal de casmurrice, é sinal de estupi-
dez ou, pior ainda, sinal de uma senilida-
de precoce. 

Namorei com uma miúda em 1962 por quem esta-

va apaixonado loucamente. Chama-se Maria Lu-

ísa, mas ela é de um temperamento impulsivo de 

maneiras muito francas e frontais, eu acabava de 

fugir do seminário de Marire, porque os meus país 

tinham-me pré-disposto à vocação de padre. 

Não fui padre, mas o meu temperamento continua 

sendo de um seminarista. Namorámos um ano e 

meio, mas a coisa não deu certo, nem podia dar, 

éramos de temperamentos absolutamente contrá-

rios. 

Em física diz se que os polos contrários atraem-

-se, mas nem eu nem ela éramos polos, somos seres 

humanos. Ela desapareceu durante 52 anos, tinha 

jurado nunca mais querer vê-la, mas como diz a 

sabedoria as águas paradas são muito profundas e 

para ser franco comigo próprio sempre me ardeu 

um fogo dessa paixão da minha juventude, por isso 

quando há dias me cruzei com uma prima dela, a 

Teresa Xavier, não resisti e perguntei-lhe, onde é 

que pára a Maria Luísa?

Ela respondeu-me com simplicidade: Vai ao mer-

cado Janete na fila das vendedoras de peixe, a banca 

dela é a segunda. Fui e ela estava lá, parei à espe-

ra de uma reacção de espanto, de agressividade ou 

qualquer outra coisa assim de hostil, mas  ela limi-

tou se a olhar para mim e disse: Teodoro eu sabia 

que qualquer dia havias de vir. O meu amor por 

ti meu querido seminarista continua intacto. Eu 

moro sozinha, na praceta dos dadores de sangue, 

no rés do chão. Sempre sonhei que passaríamos um 

fim-de-semana juntos, se quiseres fecho a banca e 

vamos juntos para lá. Fui com ela e ela trancou a 

porta meteu a chave entre as calcinhas e só saí de 

lá na segunda-feira.

Não ter capacidade de mudar de opinião para além 

de ser sinal de estupidez é sinal de senilidade. Mu-

dei de opinião e reencontrei o meu grande amor.

Maria Luísa

O 
mundo parece estar pouco 
interessado nos aconteci-
mentos no Burkina Faso. 
Mas o país dos homens 

íntegros”, como os seus habitantes 

lhe chamam, tem uma lição para 

dar. 

Vale a pena prestar atenção aos 

acontecimentos na antiga colónia 

francesa. O próprio Compaoré 

subiu ao poder em 1987 através 

de um golpe de Estado. Na altu-

ra derrubou Thomas Sankara, um 

Do Burkina Faso parte um sinal para toda a África 
Por Claus Stäcker

estadista muito popular em Áfri-

ca, mesmo além das fronteiras do 

Burkina Faso, graças à sua modés-

tia e ao seu espírito revolucionário. 

Ainda hoje se fala do carro que 

usava como chefe de Estado: um 

Renault R5.

Um golpe gorado contra a 
Constituição
Depois do assassínio de Sankara 

e outros assim chamados “traido-

res”, Compaoré tentou fazer-se 

passar pelo “verdadeiro guardião 

da revolução popular democrática”. 

Mas nos 27 anos que governou foi 

sempre um autocrata desconfiado, 

apesar de ter permitido a criação de 

partidos e a liberdade de opinião, 

dez anos após o golpe de Estado 

militar. Em 2000 procedeu, pela 

primeira vez, a uma alteração da 

Constituição, para se manter no 

poder. Começaram então regular-

mente a ocorrer protestos políticos 

e sociais, que o potentado reprimia 

de forma brutal. O último acon-

teceu em 2011. No ano passado, o 

Presidente assumiu em simultâneo 

o cargo de ministro da Defesa. Mas 

agora uma recente tentativa de al-

terar a Constituição para perma-

necer na presidência falhou redon-

damente. A forma desabrida como 

Compaoré tentou instrumentalizar 

o Parlamento valeu-lhe a fúria dos 

cidadãos do seu país. Este “golpe 

contra a Constituição”, como lhe 

chamam os críticos, foi a gota de 

água que fez entornar o caldo. Des-

ta vez, a revolta foi completa. 

Compaoré vergou-se à 
pressão do povo
Esta revolta é também um sinal de 

esperança, pois pôs ponto final ao 

regime de Compaoré e mostrou 

que está a chegar ao fim em África 

a era dos velhos governantes que 

não arredam pé. O povo começa a 

defender-se contra os potentados 

que se eternizam, mesmo com vio-

lência onde necessário. Num nú-

mero crescente de países africanos 

os presidentes começam a aceitar as 

derrotas eleitorais ou a obedecer à 

Constituição, renunciando ao car-

go após dois mandatos. O primei-

ro chefe de Estado africano a dar 

o exemplo foi Mathieu Kérékou, 

no pequeno Benim, que aceitou a 

derrota eleitoral de 1991. Kenneth 

Kaunda fez o mesmo na Zâmbia. 

Em Moçambique já houve dois 

presidentes que se afastaram volun-

tariamente do poder no fim do se-

gundo mandato, apesar das tentati-

vas do actual presidente, Armando 

Guebuza, em tentar um terceiro 

mandato. A transição para a demo-

cracia no Gana foi liderada por um 

golpista: Jerry Rawlings. Na África 

do Sul, Nelson Mandela renunciou 

ao fim de um único mandato. O 

seu sucessor, Thabo Mbeki, tam-

bém não ficou muito tempo, e o 

actual Presidente, Jacob Zuma, não 

se atreverá a tocar na Constituição.

O fim de uma época em África

Os africanos já não permitem que 

lhes deitem areia para os olhos. Na 

sua maioria são jovens, seguros de 

si, e estão bem informados sobre o 

que se passa no mundo, graças à in-

ternet e aos media sociais. Para eles, 

as histórias de heróis das lutas de 

libertação pertencem ao passado. 

Eternos governantes pós-coloniais 

como Robert Mugabe (90 anos) 

no Zimbabwe, Paul Biya (81) nos 

Camarões, José Eduardo dos San-

tos em Angola (72) ou Teodoro 

Obiang Nguema (72) na Guiné 

Equatorial são uma espécie em vias 

de extinção. Todos eles pagam um 

preço elevado para se manter no 

poder, e por isso o sistema ainda 

funciona melhor nas cleptocracias 

ricas em petróleo.

Apesar de tudo, alguns, como Jo-

seph Kabila, da República De-

mocrática do Congo, continuam 

a ignorar os sinais. Kabila está no 

poder desde 2001. O seu mandato 

final termina em 2016. Mas os seus 

aliados preparam-se para alterar a 

Constituição. Também o Presiden-

te do Burundi, Pierre Nkurunziza, 

se esforça por obter um terceiro 

mandato, apesar de, em 2019, atin-

gir os 14 anos no poder,  o mesmo 

sucedendo com o presidente do re-

pública do Congo Brazaville, Denis 

Sassou Nguesso, Yoweri Musseveni 

no Uganda e Omar al-Bashir no 

Sudão. Estes homens estão a brin-

car com o fogo. A África mudou. A 

era dos dinossauros políticos com-

placentes chegou ao fim. Por isso o 

Burkina Faso, o “país dos homens 

íntegros”, é hoje um símbolo para 

todo o continente: Compaoré foi 

derrotado pelo povo.

As relações sociais são 

construídas de forma 

dicotómica. Num lado 

colocamos os bons e no 

outro, os maus.

A xenofobia é um das formas 

de construção da negatividade. 

Consiste na projecção do Mal 

sobre um ser externo ou estran-

geiro, sentido como perturbador 

ou perigoso. 

Em circunstâncias normais, os 

prejuízos e a etiquetagem sobre 

o Outro não atacam nem muti-

lam, são uma espécie de protec-

ção identitária, uma auto-estima 

reconfortada. Porém, quando 

a presença do Outro se torna 

imponente, omnipresente, a eti-

quetagem pode tornar-se activa 

e mutilante. Surge, então, o risco 

da perseguição. Os estrangeiros 

são encarados como criminosos 

e ladrões de empregos locais. 

Uma imputação objectivamente 

falsa é, porém, subjectivamente 

sentida como verdadeira. 

Finalmente, as causas da repulsa 

não devem ser mecanicamente 

atribuídas aos aspectos econó-

micos. A privação é sempre mul-

tilateral. E sonhos podem ter e 

têm, também, força material.

Xenofobia



20 Savana 07-11-2014OPINIÃO

A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   
Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Ao ouvir a decisão da Comissão Nacio-

nal de Eleições de não dar provimento 

à reclamação da Renamo por razões 

processuais veio-me, imediatamente, 

à ideia uma frase dos nossos amigos brasilei-

ros: “estão a cutucar a onça com vara curta”.

Esta frase é usada quando alguém, normal-

mente por irresponsabilidade, provoca uma 

situação de grande perigo. À letra, significa 

que alguém está a irritar uma onça (espécie de 

leopardo) espetando-a com uma vara curta.

Ora todo este processo eleitoral, que se apro-

xima do fim, tem sido, na minha opinião, um 

permanente cutucar da onça-Renamo esque-

cendo que ela continua com as suas garras in-

tactas e a morar nas mesmas partes incertas.

Ao assinar o acordo de cessar-fogo com o Go-

verno e com Armando Guebuza, Dhlakama 

afirmou que o fazia convencido de que as par-

tes estavam a agir de boa-fé. Como se com-

portarão, ele e os seus homens, se chegarem à 

conclusão de que esta boa-fé não existiu?

No Centro de Conferências Joaquim Chissano 

o chefe da delegação do Governo afirma, com 

total cara de pau, que não há partidarização 

do Estado e que os órgãos de informação do 

sector público se regem, meramente, pela Lei 

de Imprensa. Mas será que aquele responsável 

pode indicar o nome de 1 pessoa, em todo o 

país, que ocupe uma posição de chefia e não 

seja membro do partido Frelimo? Não estou 

a pedir muito, estou a pedir apenas 1. Des-

de a chefia do Estado até ao chefe de posto, 

passando por ministros, directores nacionais, 

secretários permanentes e administradores de 

distrito. Desde os comandantes de todas as 

principais Forças de Defesa e Segurança até 

aos Presidentes dos principais tribunais e do 

Conselho Constitucional. Desde os reitores e 

vice-reitores das universidades estatais até aos 

presidentes dos conselhos de administração de 

todas as empresas públicas.

1, eu só peço 1.

Quanto aos órgãos de informação do sector 

público, o ministro Pacheco estava, obviamen-

te, a mostrar o seu sentido de humor. Ainda há 

pouco tempo, na rúbrica Café da Manhã do 

Jornal da Manhã, quando foi pedido aos ou-

vintes que mandassem críticas e sugestões, um 

grande número deles afirmou que está farto de 

ouvir sempre os mesmos comentadores que, 

antes de começarem a falar, já se sabe o que vão 

dizer. Passou talvez um mês, ou pouco mais, 

sobre esse dia. Os resultados são que continua-

mos a ouvir sempre os mesmos comentadores, 

encabeçados pelo Gustavo Mavie que, de resto, 

também encabeça a lista dos tristemente céle-

bres G 40. Opiniões críticas ao governo do dia, 

ou meramente diferentes, nunca. E isso não se 

passa apenas nesse programa mas em toda a 

Emissão Nacional da RM.

E, como sei que os jornalistas da Rádio Mo-

çambique não são estúpidos e contam, entre 

eles, alguns dos (tecnicamente) melhor forma-

dos da Informação moçambicana, tenho que 

concluir que não fazem o jornalismo que gos-

tariam de fazer mas sim aquilo que lhes man-

dam fazer. Porque, em casa, têm uma família à 

espera do salário ao fim do mês.

Na TVM, no Notícias e no Domingo não dou 

opinião porque, há muito, deixei de os fre-

quentar. Por razões de higiene...

Mas, voltando ao tema inicial desta crónica, eu 

daria ao dr. Hermenegildo Gamito, Presiden-

te do Conselho Constitucional, um conselho 

meu. Ao dar o parecer final sobre as eleições 

de 15 de Outubro, não cutuque ainda mais a 

onça. Analise, sem artifícios legalistas, o fundo 

das questões. Não receba ordens nem recados.

Isto se não quiser acordar, um dia destes, com 

sangue de moçambicanos a sujar-lhe as mãos.

Cutucar a onça
Muitos questionam em que 

baú estão os Editais do Apu-

ramento Eleitoral de cada 

mesa de voto?   A divulgação 

desses Editais ajudaria a tirar a história 

das eleições de 15/10/2014 a limpo, pois 

os interessados comparariam aqueles 

Editais em seu poder, com os usados 

pelos órgãos eleitorais para determinar 

vitórias e derrotas.
Não podemos, depois de realizar cinco elei-

ções Presidenciais e Legislativas e duas para 

as Assembleias Provinciais (sem falar das 

Autárquicas) continuar com um grau de fia-

bilidade dos seus resultados baixíssimo.

Com tamanha trafulhice que se verificou nas 

eleições de 15 de Outubro quem está em 

condições de considerá-las honestamente 

transparentes?

Mais uma vez África confirmará ven-

cedores como perdedores e vice-versa? 

Não tenho palavras para descrever o que tes-

temunhei antes, durante e depois do anúncio 

dos resultados das eleições de 15 de Outubro 

de 2014.

Graças a essas eleições pude provar o efeito 

do gás lacrimogéneo. Pude testemunhar a 

descarga de nomes de eleitores que não ten-

do ido votar, foram contabilizados como vo-

tantes. Neste processo eleitoral pude ver pes-

soas serem brutalmente agredidas pela FIR 

(Força de Intervenção Rápida) e vi quanto 

ódio estes lançavam para os eleitores que rei-

vindicavam o seu direito de votar. Vi feridos, 

houve mortes!

Vi, com pesar, a inoperância daqueles que 

estavam credenciados para gerir o proces-

so eleitoral e a dado passo parecia que as 

eleições eram organizadas pelos senhores 

Administradores coadjuvados pela PRM 

(Polícia da República de Moçambique) 

Foram momentos de terror que nem faz 

bem lembrá-los, porém ficaram  registados 

no mínimo detalhe. O que vi nestas eleições 

é nada mais nada menos que um somatório 

de irregularidades terríveis, daí espantar-me 

quando vejo que as mesmas foram ignoradas. 

O povo está descontente, diz que já ajudou 

a definir novas fronteiras nacionais e o que 

pede é que seja respeitada a sua vontade.

O que significam os resultados oficias destas 

eleições? Que mensagem o nosso povo lan-

çou aos políticos? Será que desta vez a von-

tade do povo contará? Irão os políticos agir 

arrogantemente, ignorando a tudo e a todos e 

fazendo ouvidos de mercador para as inquie-

tações que se podem ouvir nas esquinas dos 

bairros de lata e nos condomínios luxuosos?

No dia 5 de Setembro Dhlakama e Guebuza 

acabaram com as hostilidades militares que 

colocaram o país numa situação de guerra 

não declarada. Confesso que aquele dia foi o 

mais feliz da minha vida. Sim, em absoluto! 

Desde aquele ataque de Sandjunjira que eu 

dormia mal. Preocupava-me a situação da-

queles entes queridos que lá estavam sendo 

bombardeados de dia e de noite. 

Felizmente aquilo passou. Temos esse novo 

acordo de Paz, mas continuo com a sensação 

de que Moçambique ainda parece uma pa-

nela de pressão em ebolição e que a qualquer 

momento poderá explodir. O “consórcio” 

CNE-STAE contribuiu muito para avivar   

esta sensação. Não actuaram quando deviam 

e onde deviam. Espero eu que os moçambi-

canos e as moçambicanas consigam resolver 

de forma inteligente os problemas em hiber-

nação.

Sinceramente, rezo para que uma solução 

satisfatória para o povo seja encontrada, pois 

o bem-estar do povo deve ser a prioridade 

das prioridades. É preciso reaprender a ou-

vir. Ouvir é uma arte que nem todos apre-

ciam. Há quem se julgue o melhor artista 

por apenas saber ouvir a sua própria voz. 

Este é um momento muito delicado. 

Que não se subestime a inteligência do povo 

moçambicano. Não é “cabeça de galinha” 

como alguns podem julgar. Como moçambi-

canos vamos discutir o futuro de Moçambi-

que e dos moçambicanos.

Que Deus nos ilumine!

*Comunicóloga, Deputada da Assembleia 
da República pela Bancada Parlamentar da 

Renamo.

Meu ser original

Que Deus nos ajude!

Que futuro depois de 
tamanha trafulhice?

A 
“governação de cima 

para baixo” continua a 

dominar de forma dita-

torial as relações entre 

os que governam e os governa-

dos nos vários países do mun-

do, incluindo Moçambique. Há 

pouca ousadia, isto é, nenhu-

ma vontade e/ou coragem em 

adoptar-se uma “governação de 

baixo para cima” ou mista (que 

seria o cruzamento da primeira 

com a segunda). O processo his-

tórico moçambicano do período 

pós-independência ajuda-nos 

a sintonizar esta ideia através 

das características peculiares 

do(s)respectivo(s) sistema(s) 

político(s). Este ou estes, de 

forma directa ou indirecta, não 

se mostraram preparados para 

efectivamente abandonar o primei-

ro tipo que teoricamente parece 

ser o mais cómodo e confortável, 

sobretudo quando as forças repres-
sivas são de uma cega fidelidade 
bovina. São estas que garantem um 
grande lucro de governação pro-
porcional ao alarmante desinvesti-
mento na democracia. Quem são os 
que governam? Porque governam? 
Até onde governam? 
Temos os nossos governantes e es-

tes os seus governados. Contudo, em 

termos mais realísticos, em algum 

momento, somos tomados pela re-

latividade quando nos apercebemos 

que, do topo à base, somos todos 

simplesmente governados. Isto é, 

ficamos numa situação em que te-

oricamente temos um Estado sem 

governantes ainda que estes existam. 

Têm um carácter mais simbólico do 

que efectivamente prático. Têm um 

poder que exibem por empréstimo. E, 

quem empresta, está sempre à espera 

de um comportamento de submissão 

por conveniência que mantenha, en-

tre ambos, uma convivência sã. Go-

verna assim, nesta perspectiva, aquele 

que tem o poder de decidir e impor 

de forma significativa a implemen-

tação daquilo que pretende segundo 

as suas vontades e respectivas excen-

tricidades. É aqui onde a percepção 

do sufoco da dívida externa e todos 

os males que a acompanham se tor-

na evidente no comportamento dos 

que nos governam formalmente. Tal 

incompetência de governação induzi-

da preocupa e inquieta o cidadão (in)

comum que faz as contas do futuro 

desenvolvimento de Moçambique 

equacionando as riquezas do país 

versus problemática da equidade.

Não deve ser muito fácil governar in-

tensivamente e nem extensivamente 

um país como Moçambique, consi-

derado um dos mais pobres do mun-
do e posicionado entre os últimos no 
grupo de países de desenvolvimento 
baixo. Seguramente que o problema 
não está na discussão das incómodas 
estatísticas mas em repensar mo-
çambicanamente na melhor estra-
tégia para merecer uma posição que 
nos prestigie internacionalmente. 
As nossas rotinas mentais ainda es-
tão muito dominadas, aliás, bastante 
governadas pela nossa estrutura de 
resistência à mudança no sentido 
de termos um caminho mais dado a 
uma convivência política séria e adul-
ta que retrate e traduza aquilo que se 
espera de um verdadeiro Estado de 

direito. Temos a mente muito orga-

nizadamente tribalizada, etnicizada, 

regionalizada, politizada, etc. o que 

não é, de todo, mau. Torna-se um 

perigo quando todo esse conjun-

to só vale porque nos desgoverna 
na marcha pelo desenvolvimento, 
retirando-nos a visão de país e de 
futuro.

Cá entre nós: há motivos mais que 
suficientes para que este e os próximos 
governos sejam inclusivos, à luz da 
percepção dos moçambicanos, e com-
posto por governantes com valores 
próprios em simbiose com o conceito 
político de unidade nacional. Lidar 
com as diferenças nas várias escalas 
que perfazem o mosaico étnico, cul-
tural e económico de Moçambique é 
um desafio útil no sentido de se en-
fatizar o amor ao local de cada um 
mas acima de tudo o amor à Pátria 
de todos nós.

(Des)Rotinizando a  governação
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Creve Armando Machava, 18 
anos, é um atleta que pro-
mete, uma espécie de dia-
mante por lapidar. Ele está 

em subida meteórica e, caso não caia 

em veleidades exacerbadas, fará fu-

ror num futuro cada vez mais próxi-

mo. Aliás, no próximo ano vai deixar 

o país para passar a treinar no Cen-

tro de Alto Rendimento, de Dakar, 

Senegal, depois de a Solidariedade 

Olímpica do nosso país lhe ter atri-

buído uma bolsa, por forma a que 

possa melhorar o seu desempenho, à 

semelhança de mais colegas seus de 

outras especialidades que, em face às 

especificidades das suas modalida-

des, rumarão para outros países. 

Com apenas oito anos de carreira, 

Creve é quase que uma referência 

obrigatória no atletismo. “Comecei 

a praticar atletismo no Atlético Ma-

puto Clube e dois anos depois essa 

agremiação fechou as portas. Assim 

passei para o Núcleo do Maxaquene.  

Em 2010 transferi-me para o Ferro-

viário de Maputo”.

O atleta diz sentir-se bem nesta co-

lectividade, por se tratar de um gran-

de clube, pelo menos no que tange ao 

atletismo, pois, possui não só bons 

atletas, como bons treinadores.

“O Ferroviário tem disponibilizado 

Crevo Machava, um barreirista em ascensão meteórica

“Não sou estrela sou um dos melhores do país”
Por Paulo Mubalo

sapatilhas e alguns equipamentos e, 

além disso, assinei um contrato, mas 

por razões óbvias não posso revelar 

mais dados sobre o seu conteúdo”.

As melhores marcas de Creve acon-

teceram nos 400 metros barreiras, 

com o tempo de 51, 97 segundos, 

proeza conseguida nos Estados Uni-

dos da América, e nos 110 metros 

barreiras, com 14,31 segundos.

“Não me considero estrela, não sou o 

melhor atleta de Moçambique, mas, 

sim, um dos melhores. Luto para ser 

o melhor e tenho esperança de que 

irei conseguir. Para mim, Kurt Couto 

é o melhor neste momento e depois 

segue o Alberto Mamba, sendo que 

Lurdes Mutola é a melhor atleta de 

todos os tempos”, afirmou.

Quanto às razões de sucesso, o cor-

redor aponta a dedicação, o trabalho, 

a seriedade e a entrega como a cha-

ve de tudo”. Eu procuro não faltar 

aos treinos e cumpro com todas as 

orientações dos treinadores, procuro 

aprender mais”, explicou.

Segundo ele, o país precisa de ter 

mais Lurdes Mutola, até porque pela 

fisionomia os nossos atletas reúnem 

condições para atingirem níveis mui-

to altos, mas a falta de praticantes 

constitui o maior problema.

Creve conta ainda que o atletismo 

moçambicano tem défice de atletas. 

“Infelizmente há falta de praticantes 

e isso não ajuda no crescimento da 

modalidade. Não conheço as razões 

disso, se é falta de interesse dos jovens 

pela modalidade ou falta de divulga-

ção da própria modalidade”, afirmou.

O corredor treina regularmente no 

moribundo Parque dos Continuado-

res. “Eu cresci praticando atletismo 

no Parque dos Continuadores e é 

triste ver como a pista se apresenta. 

Eu sei que corro sérios riscos de frac-

turar a perna ou contrair lesões, mas 

procuro encarar a situação como se 

fosse normal, porque caso contrário 

teria de abdicar da modalidade. Sei, 

perfeitamente, que a situação não 

é normal, é muito triste, mas não é 

tempo de se apontar dedo a ninguém. 

O que contribuiu para a sua degrada-

ção foi a chuva, numa primeira fase 

e depois alguns eventos culturais que 

iam acontecendo”.

Perspectivas
E porque enquanto houver vida há 

esperança, Creve Machava tem um 

grande sonho: participar nos jogos 

africanos e conseguir títulos para de-

pois atacar os jogos olímpicos. “Neste 

momento a meta é conseguir bons re-

sultados nos campeonatos africanos, 

pois, se acontecer, isso me obrigaria 

a sonhar muito mais além: os jogos 

olímpicos”.

Sabe-se que na sua ainda curta carrei-

ra, o barreirista participou, em 2010, 

no regional de juvenis no Botswana; 

nos jogos da CPLP em 2010, aqui no 

país; nos regionais de juvenis na Na-

míbia, em 2011; em competições na 

África do Sul e Zimbabwe, em 2012; 

nos jogos da CPLP em 2012 em Por-

Crevo Machava em mais uma sessão 
de treinos

tugal e nos de SCASA, na Zâmbia.

Igualmente, participou nos jogos 

africanos, em juvenis em 2013 na 

Nigéria, tendo-se qualificado para os 

mundiais da Ucrânia. Nessa última 

prova, não tomou parte por proble-

mas burocráticos.

Ainda no mesmo ano tomou parte 

nos regionais de seniores, no Botswa-

na, e nos jogos africanos de juvenis, 

nas Maurícias. Neste ano, Creve Ma-

chava participou nos jogos da Lu-

sofonia e nos regionais de juniores, 

onde conseguiu os mínimos para os 

mundiais de juniores dos EUA (per-

deu nas meias finais e posicionou-se 

em 12º lugar no ranking mundial, 

num total de 64 atletas), para além 

de ter participado num meeting na 

Noruega.

“Sinto-me feliz por ter seguido esta 

modalidade, aliás, é graças ao atletis-

mo que sou o que sou, uma pessoa 

bem educada, humilde e que sabe 

o que quer. Aliás, quero agradecer à 

minha família, especialmente à mi-

nha mãe, ao meu treinador, à senhora 

Olga Max, que me tem ajudado bas-

tante, ao Rui Albazine, do MJD, aos 

colegas que treinam comigo e troca-

mos ideias, ao meu primeiro treina-

dor, pela confiança que depositam em 

mim”, afirmou.

Cai, neste fim-de-semana, o 
pano sobre a temporada fu-
tebolística nacional, com a 
disputa da trigésima quarta 

final da Taça de Moçambique, com 
os Ferroviários de Maputo e da Bei-
ra a serem os protagonistas. A parti-
da está marcada para as 15:30 horas 
deste sábado, no Estádio Nacional 
do Zimpeto, arredores da capital do 
país. 

Detentor do troféu, o Ferroviário 

da Beira parte ao jogo em busca do 

terceiro, depois de conquistá-lo em 

2005 diante do Costa do Sol (1-0) e 

Chibuto FC (2-0), na época passada. 

Com a falha do objectivo principal 

da época, conquistar o primeiro tí-

tulo nacional, os “locomotivas” da 

Beira têm a Taça de Moçambique 

como a última esperança e garante 

da sua participação consecutiva nas 

competições africanas.
A equipa do Chiveve chega a esta 
fase, depois de eliminar o Estrela 
Vermelha de Maputo por 7-2, no 
conjunto das duas mãos (venceu a 

Taça de Moçambique

Tábua de salvação
Por Abílio Maolela

primeira mão por 4-1 e a segunda 
por 3-1). 
O Ferroviário da Beira disputa a fi-
nal pela segunda vez consecutiva. Na 
época passada, os “locomotivas” do 
Chiveve derrotaram o Chibuto FC 
por 2-0, na altura treinado por Vítor 
Pontes. 
O detentor da Taça de Moçambique 
disputa a sua quinta final na histó-
ria, tendo disputado a primeira em 
1978, onde perdeu por 4-0 diante 
do Maxaquene e a segunda em 1993 
diante do Costa do Sol, onde perdeu 
por 2-0.  
A primeira conquista do Ferroviá-
rio da Beira verificou-se em 2005, 
quando derrotou os “canarinhos” 
por 1-0 e, oito anos depois, voltaria 
às conquistas, ao derrotar o Chibuto 
por 2-0.
Por sua vez, o Ferroviário de Maputo 
procura esquecer uma das suas piores 
épocas de sempre. Com uma época 
turbulenta, que obrigou a direcção 
do clube a afastar um dos capitães 
(Whisky) e os treinadores-adjuntos 
(Danito Nhampossa e Vítor), os “lo-
comotivas” de Maputo garantiram a 

sua permanência no escalão máxi-
mo na penúltima jornada do Mo-
çambola, disputando o lugar com o 
seu homónimo de Pemba, Têxtil de 
Púnguè e Estrela Vermelha da Beira.
Porém, apesar da pálida imagem no 
campeonato nacional, os “locomoti-
vas” da capital conseguiram inverter 
o cenário na Taça de Moçambique, 
eliminando, inclusive, o Costa do Sol 
por 3-1, nas meias-finais.
O Ferroviário de Maputo regressa ao 
Zimpeto, após ter vencido o Chin-
gale de Tete por 3-0, em 2011. Os 
“locomotivas” da capital vão dispu-
tar a sua décima final da Taça, onde 
tentam conquistar o troféu pela sexta 
vez na sua história. A última derrota 
do Ferroviário de Maputo em finais 
da Taça de Moçambique registou-se 
no ano de 1998, diante do Maxaque-
ne, por 1-0. 
As duas equipas não assumem o fa-
voritismo e consideram que se tra-
tando de uma final, a possibilidade 

é igual.  

Vítor Matine disse que “a equipa 

está a trabalhar com muita cautela”, 

desvalorizando a crise que o adver-

sário atravessa.

“O Ferroviário de Maputo é uma 

grande equipa e está consciente da 

importância de uma final”, destacou.

Os “locomotivas” da Beira partem 

para o Zimpeto com algumas dú-

vidas, devido às lesões de Nelito e 

Mário, mas a equipa técnica consi-

dera que “a ausência destes não vai 

ser justificação”, em caso de derrota.  

Por sua vez, o treinador do Ferroviá-

rio de Maputo, Vítor Pontes, admi-

te a ambição de conquistar o título, 

mas não considera o jogo como “de 

salvação”.

Pontes explica: “estamos preparados, 

tacticamente e mentalmente, para ir 

ao jogo”, acrescentando: “numa final 

não basta jogar bem, é preciso ga-

nhar e é o que vamos fazer”.

O treinador dos “locomotivas” de 

Maputo chega à sua segunda final 

consecutiva, em três anos, algo que 

o contenta. 

“Estou muito feliz por poder dispu-

tar a minha segunda final consecuti-

va, em três anos. Há treinadores que 

trabalham aqui há muitos anos, mas 

ainda não conseguiram este feito. 

Portanto, estou feliz e espero não só 

participar em mais uma final, como 

também ganhá-la”, disse Pontes.

Nesta temporada, as duas equipas 

cruzaram-se duas vezes, no Moçam-

bola, onde terminaram empatadas. 

Na primeira jornada do campeonato 

empataram a um golo, na Beira, e na 

décima quarta jornada empataram 

sem golos, no Estádio da Machava.

Além do troféu, está em disputa tam-

bém o acesso às pré-eliminatórias da 

Taça CAF ou Nelson Mandela de 

2015 e o valor de 500.000 MT, a ser 

oferecido ao vencedor, uma vez que 

o vencido já garantiu 350.000 MT. 

Segundo a organização, para ter 

acesso ao recinto do jogo, basta com-

prar uma recarga de 20 MT da ope-

radora mCel e não raspá-la.

De realçar que o Costa do Sol é a 

equipa com mais troféus conquista-

dos (11, em 15 finais), seguido pelo 

Maxaquene com oito troféus, em 12 

finais disputadas. Em terceiro está o 

Ferroviário de Maputo, com cinco 

taças, em nove possíveis.

Ile
c 

Vi
la

nc
ul

o



23Savana 07-11-2014 DESPORTO

Controverso ou malfadado, 
dirão alguns, com mérito, 
atitude e musculatura, di-
rão outros, a verdade cris-

talina é que a Liga Desportiva de 

Maputo será o nosso representante 

nas afrotaças do próximo ano. E 

doa a quem doer. Mas as dúvidas 

que pairaram durante algumas 

semanas, sobre quem venceria o 

Moçambola, só foram dissipadas 

no último domingo, na derradeira 

jornada da prova, quando a Liga 

conquistou o seu quarto título na 

sua história e o segundo consecu-

tivo. O que é uma obra.

E há muitos elementos que jus-

tificam a supremacia da Liga nos 

últimos dois anos, mas é ponto 

assente que podem ser resumidos 

nos aspectos seguintes: a capaci-

dade de organização apresentada 

pela sua direcção (que faz inveja a 

alguns clubes históricos), o querer, 

a ambição, o sentido de responsabi-

lidade, a força de vontade, entre ou-

tros atributos. Mas deixemos esses 

aspectos para futuras abordagens.

Na verdade a trigésima oitava edi-

ção do campeonato nacional de 

futebol, a décima com a designação 

“Moçambola”, teve a Liga Despor-

tiva de Maputo (LDM) a revalidar 

o título (quarto na história), com 

53 pontos, mais um que o Ferro-

viário de Nampula (52 pontos, na 

segunda posição). O Ferroviário da 

Beira terminou na terceira posição, 

Palmas para o campeão...!
Por Abílio Maolela

com 47 pontos.

A prova produziu 360 golos, cor-

respondentes a uma média de 

13,85 tentos, por jornada (26 jor-

nadas) e uma média de 1,98  por 

jogo (182 jogos).

A mesma edição produziu mais 19 

golos que a anterior, onde se mar-

cou 341 golos, porém, não superou 

a época de 2011, onde se apontou 

378 tentos, correspondentes a uma 

média de 14,54 golos por jornada 

(26) e, por jogo, uma média de 2,08 

golos. 

Dos golos apontados nesta tempo-

rada, a Liga Desportiva de Maputo 

contribuiu com 44 golos, mais três 

que na época anterior, onde teve o 

melhor ataque com 41 golos, mas 

inferior a marca de 2011, em que 

se apontou 46 golos. Isto é, a LDM 

detém o estatuto de equipa mais 

concretizadora das últimas quatro 

edições do Moçambola, excepto a 

de 2012, onde o Costa do Sol teve 

o melhor ataque com 35 golos.

Outro aspecto de realce nesta épo-

ca é o facto de o campeão nacional 

ter assegurado a liderança do cer-

tame desde a primeira volta. Ou 

seja, nas últimas quatro temporadas 

(2010-2014), pela primeira vez, o 

campeão nacional conquistou tam-

bém a primeira volta.

Os ex-muçulmanos terminaram 

a primeira volta com 33 pontos 

(maior pontuação da sua história e 

do período em análise).

Na época passada, a equipa então 

comandada pelo português Litos 

conquistou o título com 52 pontos, 

após terminar a primeira volta na 

quarta posição, com 24 pontos, os 

mesmos do primeiro classificado, 

Ferroviário da Beira.

Em 2012, o campeão Maxaquene 

conseguiu o feito ao terminar na 

primeira posição com 50 pontos, 

depois de, na primeira volta, ter 

ficado com 24 pontos, na segunda 

posição, atrás dos “locomotivas” de 

Maputo, que somavam 28 pontos.

Nas épocas de 2010 e 2011, a Liga 

conquistou os seus primeiros dois 

títulos, mas não terminou a primei-

ra volta na frente.

No ano de 2010, a equipa treinada 

então por Artur Semedo terminou 

a primeira volta na segunda posição 

com 28 pontos, menos dois que o 

líder e campeão da primeira volta, 

Ferroviário de Maputo.

Em 2011, repetiu-se o mesmo ce-

nário, com a Liga a aparecer no se-

gundo lugar com 25 pontos, atrás, 

desta vez, do Maxaquene que ia na 

frente com 28 pontos. 

Um dos aspectos a salientar é o 

facto de em 78 pontos, que cada 

equipa tem para conquistar numa 

época, nenhuma já tenha atingido 

essa fasquia.

A maior pontuação, já vista, é de 58 

pontos, nos anos de 2010 e 2011, 

conseguidos pela LDM, que repre-

sentam uma perda de 20 pontos 

(corresponde a três vitórias e dois 

empates). Porém, a pior pontuação 

foi conseguida pelo Ferroviário de 

Pemba, que, em 2012, somou 12 

pontos, representando uma perda 

de 66 pontos (correspondentes a 22 

vitórias). 

Aliás, os “locomotivas” de Pem-

ba são os “maiores” protagonistas 

destes números, pela negativa. O 

facto é que o Ferroviário de Pemba, 

nas últimas quatro edições, nunca 

conseguiu manter-se na primeira 

divisão, mas também nunca falhou 

a qualificação.

Os pembenses estiveram nas épo-

cas de 2010, 2012 e 2014, onde, em 

todas, foram despromovidos, mas 

regressando nos respectivos anos 

seguintes.

Nestas três aparições, apenas em 

2014 não terminou em último, ao 

fechar a época na décima primeira 

posição com 21 pontos, mais dois 

que o último classificado, Estrela 

Vermelha da Beira.   

Escasseiam marcadores 
Dos 360 golos apontados nesta 

época, o jogador do Maxaquene, 

Isac de Carvalho, contribuiu com 

13, tornando-se no melhor marca-

dor da prova.

Esta marca é inferior a de Soni-

to (ex-jogador da LDM), que na 

época passada fez 18 golos. Po-

rém, a mesma marca é superior a 

do mesmo jogador, Sonito, que em 

2012 fez nove golos, a pior marca 

das últimas cinco edições. Das me-

lhores marcas, consta a de Betinho, 

que em 2011 marcou 15 golos e a 

de Jerry, que em 2010 fez 16 tentos. 

Cânticos e dança pela conquista do título
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Por Luís Carlos Patraquim

“ 
a imaginação do Senhor Cogito/ segue um movimento pendular/ passa com precisão 
de sofrimento para sofrimento// não tem lugar/ para fogos de artifício poético// o 
Senhor Cogito quer permanecer fiel/ a uma incerta claridade”. O Senhor Cogito e 

a Imaginação, de Zbigniew Herbert.

Fica decretado que se acabaram as Revelações. A estrada de Damasco é muito pe-

rigosa e nenhum Saulo se irá transformar em Paulo e subir às alturas pondo em 

perigo os corredores alados definidos pela Agência Internacional do Tráfego Aéreo. 

De nada têm valido os protestos dos anjos, muitos deles intersectados pela aviação, 

civil e militar. Há asas cortadas que caiem sobre os telhados das cidades bombarde-

adas. Devia ser da natureza dos anjos mostrarem-se mais cautelosos e minimizarem 

o problema que está com eles. Os analistas falam em geoestratégia e é por aí que 

devemos seguir.  

Cogitar já não é bonito. Vejam o ar cansado do Pensador, de Rodin. Devido há 

posição, sofre de insuficiência renal e desenvolveu uma atrite reumatoide no pulso 

da mão com que segura a testa. Os especialistas em restauro têm disfarçado bem o 

inchaço mas há um diz-que-diz muito convincente. Os filósofos falam no fim das 

ideologias e é por aí que devemos seguir.

Os patos continuam a grasnar. Ao crepúsculo, flanando a alma por sobre os lagos 

melancólicos, há quem se deslumbre ainda, fixando-se no desenho do voo breve, 

abstraindo-se do som desagradável, inscrevendo a gradação das cores no que lhe 

resta do sonho. Os moralistas enquadram esta atitude num liquido quase amniótico 

que designam como conformismo estoico e é por aí que devemos seguir.

O nocturno sobressalto das ancas que passam, o alvoroço das nádegas, o movi-

mento pendular dos apêndices masculinos, os rostos que relampejam no escuro a 

jubilação dos encontros impossíveis, a fala que às vezes se suspende, ou se outra, 

na coreografia dos corpos, todas estas contingências… enfim…, configuram uma 

clandestinidade inconveniente. Os activistas do medo não se cansam de avisar para 

a inutilidade desses exercícios e é por aí que devemos seguir.

Só as mais-valias interessam. E é por aí que devemos seguir. 

A Elegia do Pão e do Vinho, de Hölderlin, é o exemplo acabado dos desvios que 

assolam os poetas e os enlouquecem. As “tanjarinas” também, não obstante já cir-

cularem pelo país. As “coisas que existem”, de que falava Neruda, são obstáculos à 

estrada teológico-desenvolvimentista que se projecta na tela da História. É preciso 

removê-las e é por aí que devemos seguir.

A crónica  é um exercício de notação, procura o intervalo, a fractura, o silêncio com 

que as árvores nos observam e já passámos e os detritos espalham-se pelo chão mas 

já não os vemos, a esquina é além, o tempo vai passar, há de acontecer uma qualquer 

metamorfose, as palavras, sim, as palavras… E é por aí que devemos seguir.

CogitaçõesO 
saxofonista, flautista e produtor mo-
çambicano Orlando Venhereque vai 
conceder esta sexta-feira, 07 de No-
vembro de 2014, pelas 20:30 horas, 

no Centro Cultural Franco-Moçambicano, 
um concerto do seu disco de estreia, intitu-
lado “Healing África”, que foi integralmente 
gravado e produzido na vizinha África do 
Sul, onde o músico se encontra radicado.

“Healing África” trata-se de um disco com 

13 faixas, a maioria das quais com arranjos e 

composições feitas por Orlando Venhereque, 

sendo uma miscelânia do afro-jazz com rít-

mos moçambicanos, tal é o caso de Mapiko, 

Tufo, Niketche e Chigubo.

Este álbum é fruto do trabalho e conhe-

cimentos adquiridos pelos saxofonistas ao 

longo dos dez anos em que se encontra ra-

dicado na vizinha África do Sul e conta com 

a participação de músicos moçambicanos e 

sul-africanos, tais os casos de Frank Paco, na 

bateria, Tony Paco, voz e percussão, Hélder 

Gonzaga na viola baixo, Camilo Lombard, 

Bokani Dyer e Nick William no piano, Júlio 

Sigaúque e Ângelo Syster na guitarra, Xixel 

Langa, Rodália Silvestre e Lee Ann Fortuin 

nos coros.

Referir que a primeira apresentação pública 

do álbum de estreia de Orlando Venhereque 

teve lugar no mês de Março de 2011, aquan-

Venhereque lança 
“Healing África”  

do da participação do saxofonista moçambi-

cano na 12ª edição do Festival Internacional 

de Jazz de Cape Town, onde foi uma das fi-

guras de cartaz deste que é o quarto maior 

festival de jazz do Mundo. A.S

O saxofonista apresenta o seu primeiro trabalho 

O 
rapper português Fusível estará em 
Maputo entre os dias 12 e 16 de No-
vembro para um espectáculo que se 
vai realizar, próximo sábado, dia 15 

do corrente mês, pelas 18h00, no Centro 
Cultural Franco-Moçambicano. O mesmo 
contará com as participações dos pesos pesa-
dos do hip-hop moçambicano, como Iveth, 
Flash, Duas Caras, Xitiku Ni Mbaula, Tira 
Teimas e outros. 

Fusível, Fusão, Inspector Mórbido, vários no-

mes para este MC, actualmente também pro-

dutor, as suas primeiras letras foram escritas 

em 1993, a primeira maquete em 1994, desde 

então passaram 20 anos e uma extensa colec-

ção de discos e colaborações.

Fuse juntou-se a Expeão em 1994 e juntos 

Pesos pesados do hip-hop 
no CCFM

formaram os Fulashit. Após gravarem a pri-

meira maquete conheceram o Dj Guze e o 

Mundo que na altura formavam um outro 

grupo chamado Factor X. O início do resto 

das suas vidas deu-se quando conheceram o 

Maze, foi em 1995 que os cinco elementos 

formaram o grupo com mais história no hip-

-hop português denominado os Dealema, já 

com cinco discos editados e um legado de 

seguidores admiráveis na Lusofonia. Tudo 

começou numa maquete de nome Expresso 

do Submundo.

Na escrita, na produção ou na voz, Fuse é dis-

tinto na arte que pratica, é reconhecido como 

genuíno e serviu de inspiração a muitos pro-

jectos que nasceram ao longo da última déca-

da. As mensagens das suas letras são diversas, 

demasiadas para compactar numa resposta. 

São principalmente mensagens de cariz posi-

tivo ou político ou emocional, são mensagens 

fortes, contestatárias, às vezes são só reflexões 

sobre a vida, retratos que nos rodeiam ou en-

tão simplesmente ficção descritiva.

Abriu-nos a porta de um mundo privado, 

intenso e profundo. “As metáforas são jane-

las sobre o seu pensamento e os beats que 

as carregam a arma de arremesso necessária 

para enfrentar a realidade”. 2015 vai ser o ano 

que vai marcar o regresso de Fuse, com duplo 

álbum, que irá contar com um leque intermi-

nável de produtores e artistas de vários países.

Na sua carreira a solo, Fuse conta com três 

discos editados. Informação ao Núcleo mar-

cou a estreia a solo. O segundo álbum Sinto-

niza, foi gravado em 2003 pela Loop Recor-

dings onde teve a oportunidade de trabalhar 

com outros produtores portugueses e estran-

geiros. O terceiro álbum Inspector Mórbido 

– Instrumentais. A.S
O rapper português vai actuar com as referências 

do hip-hop nacional

O 
grupo teatral Mutumbela Gogo es-
treia, no dia 8 de Novembro, a peça 
intitulada “Hamlet”, baseada no 
livro homónimo do escritor inglês 

e um dos maiores dramaturgos de todos os 
tempos, William Shakespeare, no Teatro 
Avenida.

A peça conta com a direcção e encenação 

de Eyvied Anderson. A adaptação do texto 

Mutumbela Gogo adapta 
“Hamlet” de Shakespeare

está a cargo do dramaturgo sueco Henning 

Mankel, um dos principais colaboradores do 

Mutumbela Gogo.

A peça “Hemlet” é a primeira adaptação de 

obras de William Shakespeare que o Mu-

tumbela Gogo faz. Esta obra é uma das mais 

famosas de William Shakespeare, sendo 

apresentada quase que todas as noites pelo 

menos num palco no mundo.

Embora tenha mais de 400 anos, tem a mes-

ma energia de hoje de continuar a 

emocionar as pessoas como conse-

guiu fazê-lo quando foi estreada.

“Hamlet” é uma tragédia, um 

polícia-político ou ainda uma his-

tória de loucura. Esta é uma peça 

de poder ou ausência do poder e, 

naturalmente, uma peça de amor. 

“Hamlet” é tudo isso e, ao mesmo 

tempo, conta uma história que 

ultrapassa os lugares do mundo, 

podendo acontecer na Europa, em 

África ou mesmo na Ásia. “Ham-

let” é intemporal sobre as condi-

ções humanas no mundo. A.S
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Fernando Manuel (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

A 
inveja é um sentimento nobre embora muitos pensem que não. Há uma rubrica que 

gosto de ler no jornal Notícias. É a necrológica, mas também gosto de ver aquilo que 

se escreve no pensamento do dia. 

Há dias o pensamento do dia dizia assim: “a inveja é o ódio que nós temos pelas pessoas que são 

superiores a nós”, não concordo muito com esta ideia.

O António Lobo Antunes, escritor português, admite nutrir uma inveja declarada por José Sa-

ramago, português também que ganhou o Nobel de literatura, mas eu pessoalmente considero-o 

um péssimo escritor.

Nunca fui jogador de futebol, não de tanta categoria assim, mas sei admirar jogadores como 

Eusébio, Mané Garrincha, Maradona e mesmo o nosso modesto Tinga aqui em Moçambique. 

Mas que eu morro de inveja deles, morro sim senhora.

É inegável que Elias Gaspar Pelembe (Dominguez) nos dá muitas alegrias com a sua camisola 

7 ao serviço dos “Mambas”. 

Ele é bom! Mas nunca tinha visto Dominguez de casaco e camisa branca, mas é ele mesmo, a 

conversar com Nazir Salé, treinador da selecção feminina de Basquetebol, as “Samorais”.

Tudo bem, a gente merece alegria, mas também suportamos a dor da tristeza. A figura que as 

“Samorais” fizeram no recém terminado mundial de basquete da Turquia é mais que triste, é 

catastrófica.

Armando Guebuza merece de facto uma homenagem por tudo o quanto fez pelo desporto 

moçambicano. Deixou-nos com uma herança de aldeia olímpica de crepita e mal parida no 

Zimpeto. 

Conseguiu transformar o relvado do Estádio Nacional do Zimpeto numa caricatura de relva 

para fazer a parada militar. Trouxe-nos a vergonha do que se passou com os nossos atletas e 

dirigentes durante os jogos da Commonwealth, onde um dirigente para todo o cúmulo apalpou 

as nádegas de uma escocesa e foi detido por causa disso.

Estamos num país onde atletas de alta competição saem de casa e voltam depois das competi-

ções num chapa my love para dormir num casebre de madeira e zinco, depois de atravessar um 

beco cheio de água depois das chuvas. Vão a casa enfrentar um prato de couve fria e xima ou pão 

e badjia, como lanche depois dos treinos ou no pequeno almoço caseiro.

Dormem numa cama com lençóis mais sujos do que os da pensão Ribatejo, escritório das pros-

titutas mais velhas da cidade de Maputo.

É verdade, Guebuza fez muito pelo desporto e quem o reconhece são os desportistas moçambi-

canos juntamente com os respectivos dirigentes, com o testemunho de Marcelino dos Santos e 

do Ministro da Juventude e Desportos de Angola, Gonçalves Muandumba.

Moreira Chonguiça merece, até atribuíram o nome dele a uma bebida alcoólica e vimos tam-

bém há pouco tempo que ganhou um prémio no festival Jazz e Blues de Cotai em Macau, 

assinou um contrato de parceria com a Universidade Eduardo Mondlane para promover novos 

talentos.  É assim que se faz a vida, se tiveres uma máquina potente de publicidade atrás de ti 

consegues tudo. 

Que o diga Chico António ou diria o Eugénio Mucavel, o Alexandre Langa, a Elsa Mangue, 

ou ainda o Bill Cuca.

Aliás, como dizia o outro, o talento é um adorno, o resto é o trabalho, mas atrás de tudo isso há 

toda uma máquina montada para encegar os olhos, os ouvidos e o sentido do mundo à tua volta.

Aqui está o Moreira Chonguiça ao lado de João Macaringue, PCA do IPEX, o tempo diria ou 

como diria Fidel Castro “a história me absolverá”. 

Como diria o Gabriel Garcia Marques: “eram mais esguios que um arrame” e agora estão assim, 

é claro que estou a dizer porque estou com inveja deles, mas a inveja é saudável e alimenta a 

alma. 

Estou a falar de Faruque Sadique que conheci ainda jovem como jornalista no Diário de Mo-

çambique, na Beira, e que agora é PCA da Rádio Moçambique e o Jaime Cumbe que ainda era 

mais esguio. Este último conheci-o no jornal Notícias como um dos jornalistas que andava a pé 

como eu e era tão magro que quando chovia não molhava, claro a chuva passava por ele. 

O Jaime Cuambe agora é PCA da TVM, claro que agora as conversas entre ambos são outras, 

mas é bom porque quando me revejo neles sinto-me com uma vontade louca de continuar vivo. 

Só por pirraça. 

Há um G 40, mas também dizem que existe um G 30, se fôssemos acreditar nisso diríamos 

que o G 30 teve como quartel general o SAVANA FM, ora vejam: Sulemane Cabir, Nassurdine 

Adamo, Luísa Menezes, Arnaldo Simão, Fernando Lima e Armindo Sumburane.

A melhor defesa é o ataque! Cabir, Adamo, Menezes, Simão e Sumburane animaram o “Es-

pecial Eleições 2014” na Rádio SAVANA FM. Colocaram no ar vários repórteres espalhados 

pelos diferentes círculos eleitorais, analisaram cada momento das eleições com mestria, ou seja, 

fizeram história.  

G 30 ao ataque
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Foto de Naíta Ussene

As Lésbicas, Gays, Bissexu-
ais e Transexuais (LGBT) 
moçambicanos acusam as 
autoridades moçambicanas 

de dar legitimidade a uma alegada dis-

criminação e estigma de que são alvos 

por pautar pelo silêncio a um pedido 

do grupo para o reconhecimento da sua 

associação, a Lambda.
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Casamento inexistente, 
união impune 
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Gays e lésbicas acusam 
Governo de estigma
- Em causa silêncio das autoridades moçambicanas sobre pedido de reconhecimento 

Por Ricardo Mudaukana

Cidade de Maputo, 127 anos
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Ao celebrar o dia Internacio-

nal da Poupança, assinala-

do no dia 31 de Outubro, o 

Banco Terra, no âmbito do 

seu Programa de Educação Finan-

ceira, procedeu neste dia à abertura 

de um conjunto de workshops e 

sessões de educação financeira que 

foram levadas a cabo em quatro es-

colas públicas a nível das cidades de 

Maputo e Matola.

O projecto denominado “Semana 

Banco Terra ensina a poupar

da Poupança com o Banco Ter-

ra” contou com a participação das 

direcções das escolas abrangidas, 

representantes da Cooperação Ale-

mã, representantes do Banco de 

Moçambique e do ICC, da equi-

pa do Banco Terra e com o grupo 

alvo que são os alunos selecciona-

dos para o programa deste ano de 

celebração do Dia da Poupança. A 

cerimónia de abertura contou ainda 

com momentos de entretenimento 

para os mais novos, com peças te-

atrais, jogos, diversões e lanches e 

ainda a distribuição de camisetes e 

brindes relacionados com o tema 

“Vamos Poupar”. 

Nesta “Semana da Poupança com 

o Banco Terra”, o banco realizou 

workshops e sessões de explicação 

sobre o tema “Poupança” em esco-

las públicas primárias e secundá-

rias, abrangendo alunos dos oito 

aos catorze anos, com o objectivo 

de incutir neles o conceito de pou-

pança e como aplicá-lo.

Através destas acções, o Banco Ter-

ra pretende dar o seu contributo 

àquele que é um programa traça-

do com o propósito de abranger 

todos os segmentos populacionais 

de Moçambique, começando pe-

las crianças, as quais é importante 

incentivar, desde bem pequenas, a 

pouparem desde um simples lápis 

até à água que sai da torneira, intro-

duzindo depois a noção do dinhei-

ro, para ensiná-las a guardá-lo com 

o objectivo de mais tarde utilizá-lo. 

O objectivo é que a longo prazo 

“poupar” se torne um costume para 

estas crianças, até que cheguem 

a idade adulta, e que possam cul-

tivar este hábito, fazendo da mes-

ma forma quando receberem o seu 

primeiro salário e, assim, sucessiva-

mente. Edson Bernardo

No âmbito da  parce-
ria entre a empresa 
Anadarko e o Go-
verno moçambicano 

no projecto de formação de 
autoridades governamentais 
na área de Indústria de Gás e 
Petróleo, teve lugar no último 
mês de Setembro, em Maputo, 
o primeiro GNL Mini MBA 
em Desenvolvimento de Pro-
jectos.

O curso foi apresentado em 

Anadarko capacita 
autoridades governamentais

10 módulos pela Escola CWC de 

Energia, sedeada em Londres, e foi 

direccionado especificamente para 

membros do governo assim como 

para membros da Empresa Nacio-

nal de Hidrocarbonetos (ENH) 

do Instituto Nacional de Petróleos 

(INP) e o Ministério das Finanças.

A Anadarko promoveu este curso 

com o intuito de trazer mais-valia 

à gestão de projectos de Gás Natu-

ral Liquefeito (GNL), promoven-

do para os participantes técnicas e 

habilidades sólidas para a condução 

destes  projectos.

Após o curso, os participantes te-

rão capacidade de analisar, avaliar e 

comparar as estruturas dos projec-

tos GNL, assim como também os 

modelos de negócios no mercado, 

entender o risco do projecto, enten-

der como os riscos técnicos podem 

transladar para riscos comerciais. 

Entre outros, o curso dota igual-

mente a estes de capacidade de per-

ceber a economia do projecto, em 

suma analisar os riscos existentes 

na gestão dos projectos GNL.
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O 
concerto da Banda 
Kakana alusivo aos seus 
10 anos de carreira - que 
se realizou sábado, dia 1 

de Novembro e que marcou o ar-
ranque da edição 2014 do Verão 
Amarelo, um programa de cariz 
cultural e desportivo promovido 
pela maior operadora de telefonia 
móvel no País, mCel - foi mar-
cado por momentos ímpares de 
alegria por parte do público, que 
aderiu em massa ao evento.

A Banda Kakana não se fez de 

rogada e levou os espectadores ao 

delírio, a medida em que ia in-

terpretando os temas que fazem 

parte do seu primeiro álbum, que 

já vendeu mais de três mil cópias.

Temas como Xiluva, Pouquito, 

Planeta Azul, Serenata e Ma-

dhlaissana, entre outros, merece-

ram aplausos por parte do público, 

que ia fazendo coro com a banda, 

que teve neste concerto a soberba 

oportunidade de demonstrar seu 

profissionalismo e mestria.

O concerto foi também inter-

calado com actuações de artistas 

convidados, tais como Zamajobe 

e Zolani Mahola, da África do 

Sul, Neyma, Isabel Novela, Sérgio 

Muiambo, Wazimbo e Simba.

Igualmente, a banda, tal como 

prometera na antevisão do con-

certo, agraciou os presentes com 

músicas inéditas, que farão par-

te do seu segundo álbum, cujo 

lançamento está previsto para os 

próximos dois anos.

Este foi o primeiro de uma série 

de concertos que a maior opera-

Banda kakana celebra 10 
anos de carreira

dora da cultura moçambicana pre-

parou para a edição 2014 do Verão 

Amarelo e que superou as expectati-

vas, segundo Cláudio Chiche, admi-

nistrador comercial da mCel.

“Este foi o concerto de abertura 

do Verão Amarelo e teve a Banda 

Kakana como figura de cartaz. Esta 

edição tem a particularidade de ser 

dedicada única e exclusivamente à 

música moçambicana. É uma forma 

de valorizar os nossos artistas e o 

trabalho que eles fazem em prol da 

nossa cultura”, explicou.

Sobre o balanço do primeiro evento, 

Cláudio Chiche referiu que o mes-

mo superou as expectativas e ende-

reçou uma mensagem de apreço aos 

espectadores, que estiveram no Par-

que dos Continuadores para celebrar 

os 10 anos da Banda Kakana.

“Avaliámos de forma positiva o con-

certo, que marca o arranque do Ve-

rão Amarelo. O público esteve em 
massa e esperamos que continue 
a aderir aos eventos programados 
para esta edição do Verão Amare-
lo. A sua presença é um sinal claro 
de que gostam da música moçam-
bicana”, referiu.
A opinião do administrador co-
mercial da mCel foi secundada 
por Arsénio Sérgio, representante 
da Chitará Produções, responsá-
vel pela organização do evento, 
que se mostrou surpreendido po-
sitivamente com a vivacidade do 
público.
“Estamos satisfeitos. Produzir um 
espectáculo desta envergadura é 
um desafio, principalmente por se 
tratar de um evento só de músi-
ca moçambicana. É sabido que o 
público dificilmente adere a este 
tipo de espectáculos, mas hoje foi 
diferente. O público esteve aqui e 

isso é de louvar”, disse.

No âmbito do Dia Mundial 
da Poupança, que se assi-
nala no último dia útil do 
mês de Outubro, o Stan-

dard Bank promoveu palestras na 
Escola Secundária Josina Machel e 
no Instituto Comercial de Maputo 
com o objectivo de explicar aos alu-
nos a importância e as vantagens de 
poupar. 

Para além de palestras, foram orga-

nizados concursos que tinham em 

vista aferir o nível de conhecimen-

to de noções básicas sobre finanças, 

por parte dos alunos destas duas 

instituições de ensino. 

Segundo explicou Camal Daúde, 

representante do Standard Bank, 

“estas acções têm o objectivo de aju-

dar a camada juvenil e estudantil a 

obter conhecimentos sobre este tipo 

de matéria, nomeadamente inclusão 

financeira, bancarização, que é um 

aspecto importante para o desen-

volvimento do País”. 

As cerimónias centrais do Dia 

Mundial da Poupança, organiza-

das pelo Banco de Moçambique, 

Standard Bank associa-se ao 
Dia Mundial da Poupança

tiveram lugar na Escola Primária 

Completa 7 de Setembro, na cidade 

de Maputo e contaram com a parti-

cipação do Standard Bank e várias 

outras instituições financeiras.

Camal Daúde afirmou que o Stan-

dard Bank juntou-se a esta iniciativa 

porque considera ser responsabili-

dade de todos intervenientes pro-

mover a inclusão e educação finan-

ceira e a bancarização dos cidadãos. 

Na cerimónia, o governador do Ban-

co de Moçambique, Ernesto Gove, 

referiu que as celebrações do Dia 

Mundial da Poupança, que aconte-

cem pela primeira vez no País, vêm 

complementar as acções que estão a 

ser levadas a cabo com o objectivo 

de melhorar o acesso e uso dos ser-

viços financeiros por parte cada vez 

maior parte dos moçambicanos.

Ernesto Gove ressalvou que, como 

resultado dessas acções, “hoje as 

operações de movimentação de 

dinheiro também podem ser fei-

tas mesmo onde não haja bancos, 

recorrendo-se, por exemplo, ao tele-

fone ou computador”. 

“Nós, como Banco de Moçambique, 

temos a responsabilidade de traçar 

e implementar um programa de 

educação financeira para transmitir 

conhecimentos relacionados com 

as actividades dos bancos comer-

ciais como depósito, conta bancária, 

poupança, empréstimo, entre ou-

tros. Queremos que muitas pessoas 

beneficiem desses serviços. A isso 

chamamos de inclusão financeira”, 

acrescentou.

No contexto do programa de edu-

cação financeira, o governador do 

Banco de Moçambique fez saber 

que estão previstas, entre outras rea-

lizações, palestras sobre a poupança 

e sobre os meios de realização da 

mesma, tais como depósitos a prazo, 

entre outros.

Numa primeira fase, “serão abran-

gidas crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os seis e 18 

anos e professores, pois estes últi-

mos ocupam uma posição privile-

giada na sociedade, enquanto disse-

minadores de informação e agentes 

de introdução de mudanças com-

portamentais”.

A 
Dataserv,  empresa de 

Tecnologias de Informa-

ção do Grupo Entrepos-

to, recebeu recentemente 

o certificado de qualidade  ISO 

9001, entregue pelo INNOQ 

(Instituto Nacional de Normaliza-

ção e Qualidade) numa cerimónia 

oficial, que contou com a presença 

de várias individualidades. Com 

este certificado, a empresa pre-

tende reforçar o compromisso de 

qualidade com Moçambique ga-

rantindo a oferta de Soluções In-

formáticas inovadoras e de quali-

dade, que respondam às exigências 

e necessidades dos seus clientes, 

conferindo-lhes valor acrescenta-

do no mercado, bem como con-

tribuir para o desenvolvimento 

das capacidades tecnológicas do 

país. Segundo o PCA da Dataserv 

Moçambique, António Oliveira: 

“É com orgulho que recebemos 

o certificado ISO 9001. Este é o 

Dataserv recebe 
certificado de qualidade

resultado da responsabilidade, de-

dicação e empenho que colocamos 

no trabalho que desenvolvemos 

diariamente. Os moçambicanos 

estão cada vez mais conscientes 

de que são produtos e serviços de 

qualidade, esperando que as em-

presas satisfaçam cada vez mais as 

suas exigências. Para a Dataserv 

é cada vez mais importante ir ao 

encontro dessas mesmas exigên-

cias, apresentando certificações 

que apoiem e credibilizem o nosso 

papel no mercado e que nos desta-

quem da concorrência”.

Através da certificação ISO 9001, 

a Dataserv sela o compromisso 

com os seus clientes e com Mo-

çambique, uma vez que os pro-

dutos e serviços passam a ser nor-

malizados e os sistemas de gestão 

tornam-se mais eficientes e efica-

zes. 

Com 22 anos de experiência no 

mercado das Tecnologias de In-

formação ao longo dos quais tem 

apostado na formação dos seus co-

laboradores e no estabelecimento 

de parcerias com fabricantes re-

conhecidos internacionalmente, a 

Dataserv está presente nas cidades 

de Maputo, Beira e Tete, estando 

prevista a abertura de dois novos 

escritórios regionais de acordo 

com a estratégia de expansão da 

empresa.  Edson Bernardo

A 
Comunidade Académica 
para o Desenvolvimento 
(CADE) realizou na pas-
sada quarta e quinta-feira, 

a I Expo-Conferência em Pós-

-Graduação. O evento é organiza-

do em parceria com o Ministério 

da Educação. No primeiro dia, o 

evento esteve mais virado para for-

mação, enquanto que no segundo, 

sobre emprego.

A cerimónia de abertura foi dirigi-

da pelo vice-Ministro da Educação 

para o Ensino Superior.

Já no segundo dia, o evento foi di-

rigido pelo Ministro da Juventude 

e Desportos. Pretendia-se com a 

iniciativa divulgar as oportunidades 

de formação em Pós-graduação, 

Mestrado e Doutoramento, ofere-

cidas pelas instituições públicas e 

privadas nacionais, e internacionais.

A Expo-Conferência funda-se 

num conceito de globalização en-

tendida como formação nos níveis 

de pós-graduação sem fronteiras 

Maputo acolheu I 
Expo-Conferência 
em Pós-Graduação

e espera-se poder criar um espaço 

para amostra das culturas dos paí-

ses participantes da Feira.

Para além de desenvolver uma pla-

taforma flexível e articulada, que 

garanta uma formação científico-

-técnica de qualidade, orientada 

para o mercado de trabalho, (em-

prego e auto-emprego) consideran-

do as possibilidades de prossecução 

de estudos, tinha-se também em 

vista que o evento constituísse um 

ponto de encontro da procura das 

oportunidades de formação em 

pós-graduação nacional ou inter-

nacionais e, mais do que isso, opor-

tunidades de financiamento.

O evento teve colaboração do Mi-

nistério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), Ministério dos Negó-

cios Estrangeiros e Cooperação 

(MNEC), Instituto de Bolsas de 

Estudo (IBE), Universidade Edu-

ardo Mondlane (UEM), Universi-

dade Pedagógica, Confederação das 

Associações Económicas (CTA), as 

Embaixadas da Espanha, Turquia, 

França, Rússia, EUA e Suécia.

 

Yolanda e Sérgio Muiambo numa sessão de exibição dos seus dotes musicais
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O 
Banco Comercial e de In-

vestimentos (BCI) proce-

deu, na semana finda, um 

conjunto variado de inicia-

tivas, no âmbito das celebrações do 

Dia Mundial da Poupança. Dentre 

estas destaca-se o lançamento de 

um conjunto de Soluções de Pou-

pança inseridas na Campanha “De-

posita a Tua Confiança no BCI” e 

a realização, em diversos estabele-

cimentos escolares, de sessões de 

Educação Financeira, largamente 

concorridas por estudantes, pro-

fessores e pessoal técnico-admi-

nistrativo. A Campanha, lançada 

em cerimónia pública, decorreu nas 

instalações da Agência-Sede do 

BCI, em Maputo. Esta tem a par-

ticularidade de integrar dois novos 

produtos, competitivos e inovado-

res no mercado, nomeadamente o 

“Plano Poupança Habitação BCI” 

e o “Depósito BCI Directo – Dia 

Mundial da Poupança”. O “Plano 

Poupança Habitação BCI” é a solu-

ção para quem pretende vir a finan-

ciar a construção ou aquisição de 

um imóvel para habitação particu-

lar. Ao aderir a este produto, os seus 

titulares habilitam-se a beneficiar 

de um financiamento em Meticais 

(Crédito à Habitação ou à Cons-

trução) correspondente a até o tri-

plo do valor aplicado, em condições 

especiais, ao fim de pelo menos 1 

ano (que corresponde a um ciclo do 

Plano Poupança-Habitação). Des-

Bci lança campanha  
“deposita a tua 
confiança no bci”      

ta forma, o “Plano Poupança-Ha-

bitação BCI” vem a ser uma inova-

ção ao nível do Mercado Nacional, 

passando o BCI a ser o primeiro e 

único Banco Comercial a disponi-

bilizar uma solução de Poupança 

que facilita o acesso à aquisição de 

Habitação em condições atractivas. 

Na mesma ocasião, foi anunciado o 

lançamento do “Depósito BCI Di-

recto – Dia Mundial da Poupança”, 

que se destina aos Clientes Parti-

culares, com subscrição no Canal 

BCI Directo eBanking, ou seja, via 

internet. Este produto, com taxa de 

juro atractiva – 10% (Taxa Anual 

Nominal Bruta) – está disponível 

até 30 de Novembro. 

Falando na ocasião, o Presidente 

da Comissão Executiva do BCI, 

Dr. Paulo Sousa, afirmou que “esta 

atitude de abertura e disponibilida-

de para a promoção da poupança 

constitui, na verdade, parte da for-

ma de estar do BCI no mercado”. 

Ao longo dos anos, ressalvou, “o 

BCI tem vindo a construir um po-

sicionamento claro, como um Ban-

co de confiança para a aplicação 

de poupanças, com uma comple-

ta gama de soluções para todas as 

moedas, prazos, montantes e fina-

lidades, e oferecendo remunerações 

ajustadas e competitivas, mesmo 

para as pequenas poupanças, o que 

nos tem conferido a confiança e a 

preferência de um crescente núme-

ro de clientes”. Redacção
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A 
Copa 2M, um dos maio-
res torneios de futebol de 
praia de Moçambique, no 
seu programa de respon-

sabilidade, para além de propor-

cionar e incentivar a prática des-

portiva, tem divulgado a prática da 

preservação do meio ambiente.

Sendo assim, em parceria com a 

Associação AMOR (Associação 

Moçambicana de Reciclagem) e 

do programa “Praia Limpa, Praia 

Gira”, está empenhada em mostrar 

aos adeptos e jogadores que é da 

responsabilidade de todos contri-

buir para a conservação e manuten-

ção das praias e do meio ambien-

te. Este trabalho conjunto é feito 

diariamente na gestão de resíduos 

sólidos e consciencialização sobre a 

importância da recolha de lixo e da 

respectiva reciclagem.

Em média são recolhidas todos os 

meses, na praia do Costa do Sol, 

cerca de 90 toneladas de lixo. Deste 

número, cerca de 15 toneladas são 

produtos recicláveis, sendo que três 

toneladas são de vidro. Somente as 

garrafas fabricadas pelas Cervejas 

de Moçambique (CDM) são 100% 

CDM consciencializa consumidores

recicláveis, daí que a mesma se sen-

te responsável pela educação sobre 

o impacto de reciclar.

“De ano a ano, através da Copa 

2M, temos conseguido conscien-

cializar cada vez mais moçambica-

nos sobre a importância da conser-

vação do meio ambiente para que 

as magníficas praias moçambicanas 

possam ser utilizadas de forma se-

gura e permanente. Prova dos re-

sultados positivos da parceria com 

a AMOR é que a praia da Costa do 

Sol está cada vez mais limpa e com 

É 
pela terceira vez este mês que 

a marca é premiada depois  

dos Loeries de Cape Town e 

dos Cristal Awards de Mar-

rocos. A empresa de criatividade 

conquista mais um troféu, desta vez 

nos Global Healthcare Advertising 

Awards de Nova Iorque. Consta 

que a mesma foi a única Agência 

Golo reforça posição em Moçambique
Nacional vencedora neste Festival, 

com a campanha integrada de re-

branding da marca de preservativos 

Jeito. O troféu foi recebido com 

grande apreço pela Agência do pen-

samento local, pois trata-se de uma 

campanha de cariz social, com o ob-

jectivo de consciencializar e ligar o 

consumidor à marca, obtendo uma 

A 
rede de telefonia móvel 
Vodacom lançou no úl-
timo dia 3 de Novembro 
uma mega promoção, 

para premiar os milhares de clien-

tes Pré-Pago, Flexi e Pós-Pago. 

O mesmo, intitulado “Recarrega 

e Ganha”, vai sortear até ao dia 

22 de Novembro oito viaturas da 

marca Nissan Hardbody 4x4, de-

zenas de Smartphones e milhares 

de Meticais em crédito Vodacom.

Para cumprir com a sua tradição, a 

Vodacom vai continuar a premiar 

os seus clientes, proporcionando  

emoções diárias com o sorteio de 

10 clientes (Pré-Pagos e Flexi) 

que irão receber automaticamente 

1.000,00MT de Bónus em cré-

dito. Os prémios mais esperados 

serão entregues a três vencedores 

semanais que serão encontrados 

no sorteio a ser realizado todas às 

segundas-feiras. 

Para o Director Comercial da 

Vodacom, Henry Njoroge, esta 

promoção é resultado da lealidade 

que os milhares de clientes têm 

para com a Vodacom e é objectivo 

Vodacom premeia clientes
da empresa continuar a mudar 

as vidas dos seus clientes. “Já 

imaginou levar para casa uma 

carrinha 4X4 novinha em fo-

lha ou um celular dos mais 

modernos? Receber crédito 

de 1.000,00MT só pelo facto 

de ter usado o celular como o 

faz normalmente? Pois este é 

o nosso objectivo. Gratificar 

os nossos clientes por usarem 

a Vodacom. No ano passado, 

celebrámos os nossos 10 anos 

oferecendo 1 milhão de me-

ticais por semana, foram 10 

milhões, mudámos a vida de 

muitas familias” disse.

“A Vodacom lança o desafio 

a todos os clientes para par-

ticiparem na mega promoção 

“Recarrega e Ganha”. Esta é 

mais uma campanha pensada 

para surpreender, proporcionar 

momentos únicos de diversão 

e, acima de tudo, confirmar o 

nosso objectivo de continuar 

a oferecer o melhor aos nossos 

clientes, porque isto é que faz 

da Vodacom a melhor rede em 

Moçambique” concluiu Henry 

Njoroge.

um crescente número de famílias a 

usufruir do espaço”, afirma Mara 

Chiu, Gestora de Marca 2M.

Para o Presidente da AMOR, Ste-

phane Temperman, “este projecto 

tem tido resultados que superam 

as expectativas, mas é importante 

que reciclemos mais, persistindo 

na consciencialização ecológica. A 

Copa 2M é a oportunidade ideal 

para chegar a um maior número 

de pessoas num evento em que por 

norma se produz mais lixo”.

Edson Bernardo

No episódio de sábado, o 
público pôde acompanhar 
as actuações dos moçam-
bicanos Valdemiro José e 

Neyma. O músico Valdemiro José 

brilhou ao lado da Nigeriana Oma-

wumi, interpretando o tema desta, 

“If you ask me”. O mesmo disse ter 

gostado da fusão com a artista Ni-

geriana e descreveu esta experiên-

cia: “Muito produtiva, uma vez que 

nós temos estilos muito diferentes, 

cantamos em línguas diferentes 

e somos de países diferentes. Foi 

muito bom e bastante profissional”. 

Num outro momento, a moçam-

bicana Neyma, que também teve a 

oportunidade de brilhar em palco, 

interpretou o seu tema “Balada”, ao 

lado do Nigeriano Phyno. Os dois 

têm revelado uma grande química 

em palco, arrancando sempre fortes 

aplausos da plateia.

A Tanzaniana Chidinma e o Nige-

riano Joh Makini seduziram a pla-

teia com o tema da primeira, “Oh 

baby”. Sobre esta fusão, Makini 

2ª Temporada de Coke 
Studio perto do fim

disse o seguinte: “Eu adorei o dueto 

com a Chidinma. O som e os arran-

jos estavam fantásticos!”

As restantes actuações da noite fi-

caram a cabo de Iyanya, da Nigéria, 

e Lilian Mbabazi, do Uganda, que 

cantaram a música “Kukere”, da 

Nigeriana. O encerramento deste 

episódio coube a Jay A., do Qué-

nia, que interpretou o seu tema “I 

No âmbito da sua estraté-

gia voltada para o apoio 

às comunidades em 

matéria de promoção 

de cidadania e boa governação 

relacionado com o processo de 

descentralização ou governação 

local, a AGECAP, uma Organi-

zação não Governamental mo-

çambicana ligada à promoção da 

participação económica comuni-

tária e participação comunitária 

no processo de tomada de deci-

sões da governação local partici-

pativa nos sectores de educação 

e desenvolvimento económico 

local, acaba de capacitar um gru-

po de camponeses filiados em as-

sociações e cooperativas agrícolas 

no distrito de Namaacha, provín-

cia de Maputo.

Trata-se de uma iniciativa levada 

a cabo com a finalidade de elevar 

o conhecimento das comunida-

des sobre procedimentos para 

terem acesso ao crédito de modo 

a suportar os seus projectos e au-

mentar a sua produção no campo.

“Notamos que os camponeses 

enfrentavam dificuldades para 

terem acesso ao crédito sobretu-

do do Fundo Distrital de Desen-

volvimento, vulgo FDD,  por não 

conhecerem os procedimentos. É 

por isso que resolvemos apoiá-los 

de modo a fazerem parte dos be-

neficiários deste e outros tipos de 

crédito que estiver ao seu alcan-

ce”, disse Bernardo Ginja, direc-

tor executivo desta organização.

Ao conceder-lhes ferramentas 

para acesso ao crédito, este pro-

AGECAP capacita 
camponeses

grama irá permitir aos agricul-

tores facilidades em comprar se-

mentes, adoptar tecnologias de 

produção modernas ou investir 

em maquinarias que lhes pos-

sam permitir expandir as áreas 

de produção e adicionar valor 

aos seus produtos.

“Espera-se igualmente que com 

estes conhecimentos sejam au-

mentados os efectivos avícolas, 

contribuindo para a melhoria da 

dieta alimentar e nutricional e 

melhorar a geração de renda das 

famílias envolvidas nesta activi-

dade”, ressalvou.

Neste rol, os camponeses foram 

treinados na elaboração, desen-

volvimento e acompanhamento 

dos projectos para submeter aos 

Conselhos Consultivos locais de 

modo a terem acesso a financia-

mentos para sustentar os seus 

projectos.

Para além do grupo de cinquen-

ta camponeses, outras cinquenta 

pessoas também beneficiaram 

de formação ministrada pela 

AGECAP. Trata-se de um gru-

po composto por 50 membros 

dos Conselhos Consultivos de 

diferentes comunidades com 

principal destaque para as loca-

lidades de Mafuiane, Mahelele, 

Changalane e Impaputo.

“Para este segundo grupo, nos-

so maior enfoque foi transmitir 

subsídios sobre como interpretar  

os projectos a si submetidos pe-

los mutuários, para a posterior 

melhor avaliação bem como en-

contrar estratégias para persua-

di-los no desembolso”.

just wanna love you” ao lado de Seyi 

Shay, da Nigéria.

Com final marcado para dia 08 de 

Novembro, a 2ª temporada do Coke 

Studio Africa está no seu auge e vai 

certamente deixar saudades entre os 

moçambicanos.

O final reserva muitas surpresas es-

peciais, pelo que vale a pena assistir.

mudança gradual de comportamen-

to. O facto da campanha ter impac-

to no consumidor e da marca Jeito 

passar a fazer parte do quotidiano 

dos moçambicanos, contribuindo 

para a redução do número de novos 

casos de infecções por HIV-SIDA, 

é motivo de orgulho para a Agência 

GOLO. 


