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A 
data mais importante no 
calendário político de Mo-
çambique, para o ano de 
2019, veio e já se foi. Os 

que conseguiram ou quiseram vo-

tar nas eleições gerais do dia 15 de 

Outubro, já exibem o dedo indica-

dor direito manchado, numa de-

monstração de orgulho pelo dever 

cumprido. 

Mas nem todos os que não votaram 

o fizeram por vontade própria; a 

crónica desorganização das autori-

dades de administração eleitoral fez 

com que detentores de cartões de 

eleitor fossem mandados de volta 

porque os seus nomes não consta-

vam dos cadernos eleitorais.

Num escrutínio em que o entusias-

mo dos eleitores viu-se obrigado a 

conviver com a violência e a morte 

em alguns postos de votação, dados 

preliminares dão uma clara van-

tagem ao partido Frelimo e ao seu 

candidato presidencial, Filipe Nyusi.

Os dados que o SAVANA conse-

guiu colher até ao fecho, indicam 

que Nyusi poderá folgadamente ul-

trapassar os 57 porcento que obteve 

nas eleições de 2014, que marcaram 

o seu primeiro mandato como Pre-

sidente da República.

Por seu lado, a Frelimo, que obte-

ve 144 assentos na Assembleia da 

República em 2014, só precisará 

de mais 23, facto que não será to-

talmente impossível, perante o apa-

rente catastrófico desempenho da 

oposição.

Igualmente, não será totalmente 

descartável a possibilidade da Fre-

limo obter maioria em todas as as-

sembleias provinciais, o que lhe vai 

conferir o direito de confirmar os 

seus cabeças de lista para governa-

dores das dez províncias do país.

Afonso Dhlakama
Estas são as primeiras eleições em 

que a Renamo participa sem o seu 

histórico líder Afonso Dhlakama, 

falecido a 3 de Maio de 2018. Este 

partido consolida a sua posição 

como a principal força da oposição 

no país, mas resultados desastrosos, 

em dissonância com a grande base 

de apoio de que o mesmo goza, 

especialmente nas regiões norte e 

centro, poderão desencadear uma 

intensa luta interna pelo poder, 

numa altura em que a Renamo está 

claramente fragilizada, com a figura 

do seu presidente, Ossufo Momade, 

a ser largamente questionada por al-

guns dos seus correligionários.

Esta foi uma eleição caracterizada 

por severas restrições à observação 

eleitoral, o que só por si levanta sé-

rias questões quanto à sua credibi-

lidade.

Os dados até aqui disponíveis mos-

tram que mesmo nas três provín-

cias-chave da oposição, nomeada-

mente a Zambézia, Tete e Nampula, 

a Renamo fraquejou. Esperava-se 

que no seu conjunto, a oposição, mas 

sobretudo a Renamo, elegesse go-

vernadores nas três províncias. Em 

2014, antes da introdução do novo 

modelo de eleição dos governadores 

provinciais, a Renamo venceu Zam-

bézia com 46.71%, contra 39.01% 

da Frelimo e 10.58% do MDM. Em 

Nampula, a Frelimo obteve 44.63%, 

face a 44.27% da Renamo e 6.93% 

do MDM. Nesta província, a opo-

sição junta suplantou a Frelimo. 

O cenário de Nampula, em 2014, 

aconteceu em Tete, onde a oposição 

saiu vencedora. 

Como se previa, em Sofala, há cla-

ras indicações de que o Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM) e a Renamo dividiram o 

voto da oposição, o que dará vitória 

à Frelimo. Na manhã desta quinta-

-feira, os membros e simpatizantes 

da Frelimo festejavam em frente à 

casa de Lourenço Bulha, cabeça de 

lista da Frelimo. Bulha, que caiu na 

desgraça nos tempos de Armando 

Guebuza, deve regressar como go-

vernador de Sofala. 

Números reunidos até quarta-feira 

pela coligação de organizações de 

observadores Sala da Paz atribuem 

72% de votos a Filipe Nyusi, à frente 

de Ossufo Momade, com 21%, e de 

Daviz Simango, com 5%.

As eleições ficarão, contudo, man-

chadas por uma série de constran-

gimentos propositadamente criados 

pelos órgãos de administração elei-

toral, sobretudo o STAE, para im-

pedir que organizações da sociedade 

civil não conseguissem colocar to-

dos os seus observadores em várias 

assembleias de voto.

Nesse sentido, os dados recolhidos 

pela Sala da Paz estão longe de ser 

abrangentes, devido à limitação geo-

gráfica do seu raio de cobertura. Em 

algumas assembleias de voto ainda 

se fazia a contagem de votos até ao 

final da tarde desta quarta-feira. As 

comissões distritais de eleições ain-

da estavam a receber material das 

assembleias de voto. Os resultados 

de apuramento distrital devem ser 

anunciados até esta sexta-feira.

Resultados obtidos pela ONG 

Txeka até ao encerramento da pre-

sente edição dão Filipe Nyusi com 

71,9% na província da Zambézia, 

Frelimo, com 57,9% para as legis-

lativas, e 57% para as provinciais, 

o que significa que o próximo go-

vernador da província poderá ser da 

Frelimo.

Mas esses resultados dizem apenas 

respeito a 10% dos dados, o que tor-

na arriscado um prognóstico mais 

assertivo.

Na província de Sofala, a recolha 

da Txeka dá uma pequena maioria 

à Frelimo na eleição para a assem-

bleia provincial, enquanto Renamo 

e MDM dividem o resto da votação 

contabilizada até quarta-feira.

Para a província de Tete, Txeka dá 

à Frelimo e a Filipe Nyusi cerca de 

80% dos votos.

O Instituto Eleitoral para a De-

mocracia Sustentável em África 

(EISA), que teve um total de 40 ob-

servadores, emitiu a sua declaração 

preliminar na quinta-feira, referindo 

ter notado “com preocupação atra-

sos na acreditação dos observadores 

nacionais”.

Acrescenta que com base em con-

sultas que manteve com organiza-

ções da sociedade civil, concluiu que 

a “principal plataforma dos observa-

dores nacionais só obteve acredita-

ção atempada para metade dos seus 

observadores”.

“Observadores do EISA em 

Chókwé, província de Gaza, foram 

informados sobre a detenção de 

nove delegados do partido Nova 

Democracia sob alegação de estarem 

a usar falsos documentos de acredi-

tação”, diz o relatório preliminar do 

EISA, acrescentando que em 15 dos 

215 postos de votação que os seus 

observadores visitaram, “notaram a 

ruptura do processo, e em 10 des-

tes casos, o processo de votação foi 

interrompido para resolver várias 

questões”.

Acrescenta que em Nacala, os seus 

observadores “testemunharam um 

incidente em que dois funcionários 

eleitorais foram detidos depois de 

terem sido encontrados com bole-

tins de votos já pré-marcados”.

Uma das irregularidades consta-

tadas pela missão do EISA foi a 

discrepância, em algumas mesas, do 

número de boletins encontrados nas 

urnas, depois da votação.

“Dado que todos os eleitores rece-

beram igual número de boletins, as 

discrepâncias não encontram expli-

cação”, diz o relatório preliminar do 

EISA.

Considerando que o processo tenha 

sido bem conduzido, o EISA consi-

dera, contudo, que alguns aspectos, 

tais como a acreditação selectiva dos 

observadores nacionais “comprome-

teu a integridade das eleições”.

Por seu lado, o Centro de Integri-

dade Pública (CIP), afirma que os 

dados em sua posse conferem uma 

vitória de 70% a Nyusi e uma maio-

ria qualificada da Frelimo na As-

sembleia da República, para além da 

eleição dos dez governadores pro-

vinciais, acrescenta que “o nível de 

fraude e má conduta da Frelimo foi 

generalizado e significativamente 

maior do que nas eleições anteriores 

e pode ter contribuído para a maio-

ria qualificada”.

O boletim do CIP informou tam-

bém que dadas as alegações de uma 

fraude generalizada, a Renamo está 

a boicotar todos os processos de 

apuramento ao nível das comissões 

distritais de eleições. 

Nesta quinta-feira, os observado-

res internacionais (União Africana, 

SADC e CPLP) convergiram na 

ideia de que a votação foi ordeira 

e pacífica, os recursos materiais e 

humanos estavam disponíveis, mas 

alertaram para a necessidade dos 

incidentes que aconteceram sejam 

analisados com cuidado.

(Redacção)

Eleições 2019

Rolo compressor disfarça fraude parcelar 
Filipe Nyusi poderá vencer com números “históricos”
Frelimo a caminho de eleger os 10 governadores 
Renamo sai penalizada 
observadores nacionais irritados com os órgãos eleitorais

A 
missão de observação da União Europeia, 

composta por 150 observadores,  entende 

que o processo eleitoral decorreu dentro 

do quadro legal estabelecido por lei, em-

bora tenha se verificado mesas de voto que não 

tenham respeitado os procedimentos para reconci-

liação dos boletins de votos. 

Manifestou a sua preocupação com ausência de 

observadores nacionais em quase metade das me-

sas observadas, o que, de acordo, com esta missão 

não contribui para a transparência. A isto agrava-

-se com os números de recenseamento eleitoral na 

província de Gaza, aos quais solicita esclarecimen-

to aos órgãos eleitorais, bem como o assassinato nas 

vésperas do pleito eleitoral do activista e director 

executivo do FONGA, Anastácio Matavele.

Nacho Sanchez Amor, chefe da missão  de Ob-

servação da União Europeia, criticou a desigualda-

de na concorrência, apontando que a Frelimo por 

ser Partido-Estado, teve muitas vantagens durante 

a campanha eleitoral, comparativamente aos seus 

concorrentes mais directos. O desembolso tardio 

dos fundos para os partidos foi outra preocupação 

manifestada pela missão que espera produzir o seu 

relatório final e devidas recomendações depois de 

promulgados os resultados eleitorais.

De momento, apelou aos partidos da oposição a 

respeitarem o ambiente de paz que o pais vive, ale-

gando que qualquer contestação deve ser submeti-

da aos órgãos competentes. 

UE preocupada com eleitores de Gaza
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As equipas nacionais de 
observação das sex-
tas eleições gerias, que 
decorreram esta terça-

-feira à escala nacional, acusam 
a Comissão Nacional de Eleições 
(CNE), de ter condicionado se-
riamente o seu trabalho, facto 
que, segundo aquelas equipas, 
enfraquece a integridade e trans-
parência do processo eleitoral.  

Em causa está a não atribuição de 
credenciais para uma boa franja 
dos membros das suas equipas 
para que acompanhassem de per-
to as incidências do processo de 
votação.
Queixam-se igualmente da expul-
são dos seus elementos das assem-
bleias de voto, durante o processo 
de contagem. 
As diferentes missões nacionais 
de observação eleitoral são unâ-
nimes ao afirmar que o espectro 
de fraude eleitoral voltou a pairar 
no passado 15 de Outubro, dia 
em que os moçambicanos foram 
às urnas para eleger o Presidente 
da República, deputados da As-
sembleia República, membros 
das assembleias provinciais e, pela 
primeira vez, os governadores 
províncias. 
Foram vários os relatos de bole-
tins de votos encontrados na passe 
de alguns indivíduos em algumas 

assembleias de voto nas províncias 

da Zambézia, Nampula e Tete. 

Em Nampula, houve até actos 

de violência em Angoche e Ilha 

de Moçambique.  Mas também 

houve situações na cidade Beira 

e Chimoio, em que o número de 

boletins de voto depositados nas 

urnas estava  acima do número de 

eleitores. 

Estas foram algumas das cons-

tatações feitas pelas equipas na-

cionais de observação eleitoral, 

que entendem que é possível que 

tantas outras anomalias tenham 

acontecido, mas não puderam re-

portar porque trabalharam condi-

cionados. 

Acusam os órgãos eleitorais de 

terem obstruído o seu trabalho, 

facto que enfraquece a integri-

dade e transparência do processo 

eleitoral.  

Oficialmente, a CNE diz ter cre-

denciado 41.605 observadores 

nacionais e 520 estrangeiros, o 

que leva a crer que estas foram 

as eleições mais vigiadas na curta 

história democrática do país. 

No entanto, as missões nacionais 

de observação eleitoral questio-

nam a origem de elevado número 

de observadores, visto que parte 

considerável das suas equipas fi-

caram de fora do processo. Em 

Gaza, por exemplo, dos 930 pedi-

dos pelo CESC, EISA, FONGA 

(de Anastácio Matavele), AMO-

DE, Joint, apenas credenciaram 

140, sob alegação de que a má-

quina estava avariada. No entanto, 

foram credenciados observadores 

da Organização Nacional dos 

Professores (ONP), Fundação 

para a cidadania, Associação dos 

Naturais e Amigos de Chibuto, 

Associação dos Regantes, todos 

ligados ao partido governamen-

tal. As credenciais dos delegados 

da Nova Democracia (ND), um 

partido emergente que prometia 

dar luta em Gaza, foram entre-

gues no dia anterior à votação, 

mas com nomes errados. Estra-

tegicamente, foram deixados todo 

o dia a observar, porém à hora do 

inicio da contagem foram detidos, 

sob alegação de que “falsificaram 

editais”.

PTE
A Plataforma da Transparência 

Eleitoral (PTE), uma iniciati-

va do Instituto para Promoção 

da Democracia Sustentável em 

África (EISA),  esperava contar 

com sete mil observadores para 

acompanhar as incidências do 

processo eleitoral e com isso fazer 

uma contagem paralela dos votos. 

Com esses números, a contagem 

paralela da PTE teria uma mar-

gem de erro de 1.0%.  

Mas, contra todas as expectativas 

foram atribuídas apenas 3.200 

credências, o que significa que 

pouco mais de metade dos pedi-

dos de credenciação foram nega-

dos pelas comissões provinciais de 

eleições. 

Adriano Nuvunga, director execu-

tivo do Centro para Democracia e 

Desenvolvimento(CDD), organi-

zação integrante da PTE, diz que 

esta limitação constrangeu seria-

mente o trabalho que se pretendia 

levar acabo durante o pleito, pois 

as equipas de observação fica-

ram amputadas nas províncias da 

Zambézia, Tete, Nampula e Sofa-

la onde se afigurava uma corrida 

bastante renhida. 

A Plataforma da Transparência 

Eleitoral esperava, na tarde desta 

quarta-feira apresentar as projec-

ções dos resultados eleitorais, mas 

acabou não tendo matéria sufi-

ciente, devido à falta de creden-

ciação dos seus efectivos. 

Agora avança com um plano B, 

que tem como base a colecta de 

dados a partir dos editais coloca-

dos nas assembleias de voto, mas 

Nuvunga entende que mesmo 

assim, a informação colectada es-

tará cheia de reservas por falta de 

acompanhamento do processo na 

integra desde a abertura, afluên-

cia, encerramento, apuramento de 

divulgação dos resultados.  

Nuvunga falou igualmente de 

dificuldade de trabalho por parte 

dos observadores adstritos à sua 

plataforma, apontando que alguns 

foram “corridos” das assembleias 

de voto ao longo da noite para 

não tomarem parte do processo 

de contagem de votos. 

No seu entender, este comporta-

mento dos órgãos eleitorais  pode 

ter aberto espaço para o enchi-

mento de urnas, que é justificada 

pelas diferenças entre os números 

de votos depositados nas urnas e 

registados nos cadernos de vota-

ção.  

Esta situação é agravada pela so-

negação de divulgação dos resul-

tados parciais por parte da CNE, 

cujo presidente alega que gera 

desequilíbrios e interpretações 

tendo em conta a grandeza ou pe-

quenez dos distritos que contribui 

para que os resultados sejam di-

vulgados tardiamente ou cedo.

Não houve transparência
O director executivo do Centro 

de Integridade Pública (CIP), 

Edson Cortês, também lamentou 

a actuação dos órgãos eleitorais e 

considera que não restam dúvidas 

de que toda a estrutura foi mon-

tada para obstruir o trabalho das 

equipas nacionais de observação. 

Cortês referiu que o CIP esperava 

trabalhar com 500 observadores, o 

equivalente a três por cada distri-

to, mas tudo acabou condicionado 

devido à sonegação de credências 

para boa parte da sua equipa, fac-

to que obrigou a sua agremiação 

a estabelecer parcerias com outras 

organizações. 

Para o director do CIP, trata-se 

de acções previamente prepara-

das com o intuito de deixar pas-

sar irregularidades, como é caso 

dos cerca de 300 mil eleitores de 

Gaza. 

Isto porque não foi vista uma 

grande afluência nas urnas na-

quela província, mas na contagem 

estão lá. Fez menção à expulsão de 

observadores das assembleias de 

voto, actos de violência, mudanças 

de regras de jogo à última da hora, 

para que eleitores não inscritos 

votassem  e concluiu que não há 

condições para considera-las li-

vres, justas e transparentes.  

Criticou os órgãos eleitorais ale-

gando que não se percebe como é 

que continuam trabalhando como 

amadores, enquanto estão a or-

ganizar as eleições pela sexta vez. 

Falou da falta de recursos para 

contagem de votos, o que levou 

os MMV a utilizarem carvão em 

detrimento de giz, e editais espa-

lhados no chão, para um processo 

que custou 250 milhões de dóla-

res, muito acima das previsões.  

Por fim, a Sala da Paz, uma pla-

taforma vista como tendo ligações 

com o partido no poder, considera 

que, apesar dos incidentes verifi-

cados, as eleições decorreram num 

ambiente de paz e tranquilidade. 

Criticou, tal como as outras pla-

taformas, o condicionamento da 

observação, o que fez com que não 

cobrisse na totalidade as áreas que 

pretendia.  Diferentemente das 

outras plataformas de observação, 

que não avançaram resultados por 

estarem a trabalhar com os editais 

para a produção de resultados pa-

ralelos, a Sala da Paz projectava 

até esta quarta-feira uma vitória 

de Filipe Nyusi com 72%, contra 

21% de Ossufo Momade e 5,8% 

de Daviz Simango. 

Observadores nacionais irritados com os órgãos eleitorais

Integridade eleitoral manchada pela 
fraca observação
Por Argunaldo Nhampossa
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Em dia de eleições, a cidade 
do Xai-Xai acordou sola-

renga, uma temperatura 

amena para se aguardar pela 

votação que acontece cada cinco 

anos. As ruas em pavê pelo interior 

dos bairros estão desertas, apesar 

de haver tolerância de ponto. Há 

algumas barracas abertas, mas 

sem clientes. Os pontos altos da 

cidade, deixam-nos ver as  “dunas 

urbanizadas” a caminho da praia, 

uma verdadeira aberração am-

biental a que o Conselho Munici-

pal, aparentemente, não consegue 

pôr cobro. 

Estamos junto à Escola Técnica de 

Chilunguine, uma nova urbaniza-

ção de famílias afluentes, segundo 

a informação que nos é prestada. 

Há cinco mesas de voto, mas há 

um dos cartazes identificativos do 

STAE (Secretariado Técnico de 

Administração Eleitoral) com dois 

registos de mesa. Inquirimos por 

explicação. A presidente da mesa 

diz que não está autorizada a falar 

aos jornalistas.

Os ponteiros do relógio caminham 

para o meio dia. Os eleitores che-

gam a conta-gotas. Apesar de to-

das as mesas disponíveis, os escru-

tinadores encaminham os votantes 

para apenas uma mesa.

O drama das acreditações
Paula Monjane, do CESC (Cen-

tro de Aprendizagem e Capacita-

ção da Sociedade Civil) está “de 

plantão na escola” em Chilungui-

ne, observando o “desmovimento 

eleitoral”. Diz que as informações 

disponíveis, noutras artes da ca-

pital de Gaza, apontam a mesma 

tendência. Pouca afluência às ur-

nas e apenas uma das mesas com 

um registo apreciável de votantes. 

As suas primeiras críticas vão para 

o STAE local, que deixou a pro-

víncia com muito poucos obser-

vadores.  “Um milhar de pedidos 

ficaram sem resposta”.  A FON-

GA, a plataforma de ONG a que 

pertencia o assassinado Anastácio 

Matavele, ficou sem observadores, 

as organizações agregadas à volta 

da Sala da Paz tiveram apenas me-

tade das credenciações solicitadas. 

“A CESC submeteu 226 pedidos, 

recebemos 100, depois de dias de 

espera e pressão constante”, explica 

Monjane. Um funcionário do CIP 

(Centro de Integridade Pública), 

rotinado nestas andanças, concede 

que muitas organizações come-

çaram os processos tarde e “nem 

sempre a papelada está conforme”. 

O CIP explica que, para contornar 

a morosidade no Xai-Xai, à última 

da hora, mandaram o expediente a 

Maputo, onde conseguiram a apro-

vação de todas as candidaturas.

Rumámos mais para o centro da 

cidade, para a Escola Primária do 

1o. e 2o. Grau Eduardo Mondlane. 

O cenário não é diferente. Há seis 

mesas, mas só uma recebe movi-

mentos. A escrutinadora, ao fundo 

do corredor onde há quatro mesas 

de votação, não consegue explicar 

“o fenómeno” dos votantes con-

centrados apenas numa urna. Com 

assentimento de cabeça aceita que 

as mesas têm todas, em média, 800 

votantes. Mesmo à entrada há dois 

socorristas com coletes da Cruz 

Vermelha. Dizem que não há ocor-

rências. Votaram logo pela manhã. 

“Temos direito a voto especial. Vo-

támos aqui mesmo”.

No “Bairro 10”, entre um conjun-

to de frondosas mangueiras, ao 

princípio da tarde, em tempo de 

acalmia, os MMV (membros das 

mesas de voto) comem pacotinhos 

de bolachas acompanhados com 

uma garrafinha plástica de água 

mineral. O presidente do Conse-

lho Municipal está de passagem já 

que votou logo pela manhã. Vem 

acompanhar a antiga presidente 

Rita Muianga, a quem faleceu o 

esposo, dias antes.

Apanhámos o cabeça de lista da 

Renamo no Bairro 10. Oferece 

uma explicação para uma tão gran-

de abstenção. “A morte do Mata-

vele chocou muito as pessoas aqui. 

Talvez por isso não tenham vindo 

votar”.

O fenómeno da mesa 
solitária
A N1, também está deserta. Pouca 

gente em Chicumbane, em Chis-

sano, mesmo na Macia. Desta vez 

não houve “orientações” para “fe-

char” os mercados informais. João 

Chamboca, à frente de meia dúzia 

de montinhos de tomate, diz que 

“tudo está normal”. Não tem marca 

no dedo, mas diz que vai votar mais 

tarde. Clientes, encolhe os ombros, 

“hão-de vir quando acabarem de 

votar”.

Na EPC do 5o. Bairro, na Macia, 

pelas nove horas, nas cinco mesas 

assinaladas, só uma tem movimen-

to. Uma pequena bicha à porta 

com umas trinta pessoas. Razões 

para a fraca afluência, ninguém 

sabe. “Vão chegar mais tarde”. 

Na perpendicular do local onde se 

sentam os MMV, foram colocadas 

duas “carteiras do Celso” para os 

delegados dos partidos. Em cada 

uma das salas, há um só. Nem per-

guntei qual era o partido.

Cá fora, há dois polícias. Obser-

vam sentados a chegada dos eleito-
res. Nalia Lourenço, mostra o dedo 
pintado. É professora, “votou sem 
problemas”. Diz que é pela conti-
nuidade. 
No Bilene, a continuidade do fe-
nómeno da mesa solitária parece 
ser “a mãe de todos os votos”. Na 
EP de Nhangono apenas a mesa 
09062-01 regista afluência. Cerca 
de 30 pessoas na fila de votação. 
Recebemos os cumprimentos do 
presidente da mesa 04. Aceita dizer 
quantos boletins tem cada caderno. 
O vogal mostra um pacote com 
quatro blocos. O presidente conti-
nua a sorrir, mas diz que o STAE 
não lhe permite dizer porque não 
há votantes na sua mesa. Há ape-
nas uma delegada de partido na 
sala. Pedimos o nome. Disse que 
não. É secreto?  Disse que “sim” 
com cara de poucos amigos.
Fim da tarde, rota batida para o 
Chibuto. A menos de uma hora 
para o encerramento das urnas, 
uma multidão para votar no pos-
to do Chongoene. Uma excepção 
num dia pouco movimentado na 
província que tem os recordes his-
tóricos de votações militantes, aci-
ma dos 90%.
O Chibuto é também, tradicional-
mente, um dos bastiões carrascos 
para a oposição. Mas às 18 horas 
não há resultados nem sondagens 
de intenção de voto, apesar de aqui 
ser situação de voto anunciado. 
Na EP1 do 2o. Bairro, os agentes 
eleitorais estão a esta hora em cla-
ra maioria. São sete as mesas, três 
registaram afluência, segundo Silva 
Shitole, o observador dos “Ami-
gos do Chibuto”. À hora de fecho, 
havia apenas cinco retardatários. 
Exerceram todos o direito de voto, 
como estipulam as indicações do 
STAE.
No recinto escolar feito de pe-
numbras, há apenas uma luz de 
rede. Nas salas começa a trabalhar-
-se com a lanterna disponível nos 
“kits” de votação.
Às 19.45H. não há sinais de início 
de contagens, o momento em que 
é possível escrutinar a tendência 
de voto e as margens potenciais 
para cada candidato e partido. Os 
MMV estão, lentamente, a inu-
tilizar, um a um,  os boletins de 
voto não usados. Tarefa morosa, 
porque, nalguns casos, há cerca de 
2100 boletins(700 por cada tipo 
de voto: presidencial, parlamento, 
assembleia provincial) para rasurar, 
quando a mesa tem teoricamente 
800 eleitores inscritos.
Claramente um pretexto para uma 
verificação noutro centro eleitoral. 
O Chókwe, tradicionalmente, uma 
zona de “enchimento de urnas”. 
Pelo telefone, dizem-nos que há 

“confusão” com os delegados da 

“Nova Democracia”. Alega-se que 

foram detidos quando se prepara-

vam para assistir às contagens.

Fernando Lima 

Em Gaza à procura de 300 mil fantasmas

O fenómeno das mesas sem votantes

Nas histórias conheci-
das de gatos e ratos, há 
versões para todos os 
gostos. Do gato astuto 

sempre pronto a enganar ratos 

ingénuos, ou o pequeno felino 

caseiro, meio bruto e arrogante 

perante a esperteza dos roedores 

domésticos.

A série Tom & Jerry é possi-

velmente o melhor glossário de 

estórias que fizeram rir, várias 

gerações de telespectadores e 

leitores de revistas aos quadra-

dinhos.

No pano que está prestes a cair 

sobre a grande peça Eleições 

2019, há muitos episódios à Tom 

& Jerry. A começar pela nota do 

presidente sobre as eleições mais 

observadas de sempre. Perante 

tanta fraude e falcatrua, mesmo 

em 2018, a sociedade civil local, 

com a ajuda da comunidade in-

ternacional, montou uma megao-

peração de observação de ilícitos. 

Fala-se de números esmagado-

res. Mais de 40.000. Há mesmo 

uma organização internacional, a 

IDEA que foi abertamente hos-

tilizada. Eventualmente com o 

medo das contagens paralelas. 

Perante tanta “ingerência” e “mão 

externa”, até contra-observação 

foi montada. Por onde andei, en-

contrei a  associação dos regantes 

do regadio do Chókwé, a missão 

da delegação estatal da Juventu-

de e Desportos, os Amigos do 

Chibuto, a Organização dos Pro-

fessores. É contestável a aliança 

imediata à Frelimo, mas no fim 

do dia, todos sabemos a quem re-

portam e a quem devem lealdade 

estas pessoas. É como pretender 

que o sindicato dos jornalistas 

não é da Frelimo.

Argumentarão que todos têm di-

reito à vida. E se há Sala da Paz 

que os radicais do facebook acham 

que é da Renamo, porque é que 

o exército de desempregados da 

OJM não pode ter mutantes para 

as várias tarefas eleitorais? A co-

meçar nas mesas de voto e activi-

dades complementares.

Esta desconfiança e o clima ne-

gativo criado é que desencadeiam 

os cenários Tom & Jerry.

Cartoons, à parte, tivemos episó-

dios de votos votados, enchimen-

to de urnas, votantes fantasmas 

sem abrigo, editais martelados, 

urnas vigiadas, pancadaria e gás 

lacrimogénio. Mais grave, tive-

mos incidentes com mortes e 

destruição de propriedade, in-

cluindo a expressão de cidadania 

por via do voto.

Tudo isto é condenável. Tudo 

isto é pouco abonatório para a 

democracia.

No rescaldo de mais uma ope-

ração eleitoral, com tantos tris-

tes episódios, apesar do autismo 

duns quantos situacionistas, é 

importante questionar se a frau-

de e a violência são parte do 

ADN das principais forças polí-

ticas do país.

Alguém, cinicamente, alvitrou 

que a concentração de energias 

na observação retira força à pró-

pria campanha dos partidos polí-

ticos. Porém, se não há uma de-

marcação clara de todos os jogos 

“de gato e rato”, corremos o risco, 

de nos próximos actos eleitorais, 

cada uma das partes se armar 

pura e simplesmente para vigiar 

o voto do outro.

Ou então, encolher os ombros 

à bestialidade e à cegueira pelo 

controle do poder e, pura e sim-

plesmente, ficar em casa. Não 

votar.

Como já o faz uma grande parte 

dos moçambicanos.   

O jogo do gato e do rato
Por Fernando Lima
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Na Zambézia, a votação desta 
terça-feira, 15, foi a demons-
tração clara de que as eleições 
em Moçambique podem ser 

apenas o meio oficial que a Frelimo 

usa para legitimar a sua manutenção 

no poder. O processo eleitoral na pro-

víncia foi marcado por gravosas irre-

gularidades, cometidas a olhos vistos 

e com patrocínio do partido que go-

verna o país desde a independência de 

1975.

O que era para ser uma competição 

baseada na vontade popular, acabou, 

pelo menos na Zambézia, por ser uma 

das mais gritantes agressões contra a 

democracia.

Zambézia é, tradicionalmente, uma 

província que vota oposição, prin-

cipalmente, a Renamo. Nas últimas 

eleições gerais, o então candidato pre-

sidencial da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma, ganhou a Zambézia com 52.93%. 

Filipe Nyusi, que concorria pela Freli-

mo, ficou em 38.85%, enquanto Daviz 

Simango, pelo MDM, em 8.19%. 

Para a Assembleia da República, a 

província elegeu, em 2014, 22 deputa-

dos pela Renamo, 18 pela Frelimo e 5 

pelo MDM. Para este ano, a província 

inscreveu 1.186.223 eleitores e elege 

41 deputados para a Assembleia da 

República e 92 membros para a As-

sembleia Provincial. 

Vitória arrancada a ferros
Com a lição estudada, a Frelimo foi 

às eleições desta terça-feira com tudo 

na mão para contrariar, a todo custo, 

a tendência de um voto maioritaria-

mente oposicionista, numa eleição 

bastante competitiva, que elege, pela 

primeira vez, os governadores provin-

ciais.

No dia da votação, o SAVANA per-

correu oitos distritos e municípios da 

Zambézia em monitoria do processo e 

o Jornal está em condições de garantir 

que, no geral, a votação desta quarta-

-feira não foi justa nem transparente.

Para além da cidade de Quelimane, a 

capital provincial, estivemos em Na-

macurra, Mocuba, Ile, Guruè, Mo-

lumbo e Milange.

Em todos eles, o processo foi marcado 

por irregularidades, maioritariamente 

enchimentos de urnas e dupla votação.

Em Namacurra, por exemplo, obser-

vadores a soldo da Frelimo eram vistos 

com frequência nas mesas de votação. 

Na EPC Namacurra-sede, localizada 

nas proximidades da sede distrital da 

Frelimo, eles movimentavam-se entre 

as sete mesas ali montadas e a sede 

do partido. Localmente, ganhou eco 

a teoria de que tais observadores, cre-

denciados em nome de organizações 

com o Conselho Nacional da Juven-

tude, órgão controlada pela Frelimo, 

depois de votar iam à sede do partido 

para “limpar” a tinta e assim votarem 

novamente.

“Isto não dá”, repudiava, revoltado, um 

residente local que acompanhou as 

movimentações de tais observadores.

Namacurra é a terra natal de Basílio 

Monteiro, o ministro do Interior que 

ficará na história como quem patroci-

nou a violência na Zambézia durante 

as eleições de 2019. 

Monteiro, que é chefe da brigada 

central da Frelimo para assistência à 

Zambézia, é natural da povoação de 

Patela, localidade de Furquia, no Pos-

to Administrativo de Macuse.

Basílio comandava pessoalmente as 

operações na Zambézia. Na segunda-

-feira, um dia antes da votação, esteve 

na província, mas na manhã seguinte, 

terça-feira, estava a cortejar o presi-

dente Nyusi na votação, na cidade de 

Maputo. Logo depois, voou de regres-

so a Zambézia, de onde não quis sair 

de mãos a abanar.

Já em Mocuba, precisamente na Esco-

la Secundária de Mangulamelo, cinco 

pessoas foram neutralizadas com bo-

letins de voto, todos preenchidos a fa-

vor da Frelimo e seu candidato. 

No distrito de Molumbo, um presi-

dente de mesa de Assembleia de Voto 

foi flagrado com boletins já votados a 

favor da Frelimo e seu candidato, Fili-

pe Nyusi. Na EPC de Muhela, Posto 

Administrativo de Molumbo-sede, 

foi abortada uma operação em que 

um presidente de mesa entregava seis  

boletins a uma eleitora, ao invés das 

três necessárias. 

Ainda em Molumbo, onde muitos 

eleitores não encontravam seus nomes 

nas listas, foram neutralizados, à ma-

drugada, antes do início da votação, 

22 boletins já preenchidos a favor da 

Frelimo, sendo 12 para a Assembleia 

da República e 10 para a Assembleia 

Provincial.

Na EPC de Incídua, o bairro mais po-

bre de Quelimane, mais de 100 eleito-

res não constavam das listas. Incídua é 

considerado um dos bairros rebeldes 

de Quelimane, com voto fiel para a 

oposição. Habitualmente, os eleitores 

de Incídua não abandonam as mesas 

de votação até ao fim da contagem 

para evitar manobras de fraude.

Milange
Exemplo gritante de irregularidades 

nas eleições de 15 de Outubro na 

Zambézia é o distrito de Milange, o 

maior círculo eleitoral da província, 

que faz fronteira com o Malawi.

O prenúncio de uma noite de surpre-

sas foi o switch off na corrente eléctri-

ca. Milange estava às escuras no dia da 

contagem de votos. Mas os residentes 

locais disseram ao SAVANA não se-

rem comuns cortes prolongados no 

fornecimento de energia. 

Entre os nativos de Milange, uma 

zona de influência da Renamo, não 

havia a mínima dúvida de que o apa-

gão era a estratégia encontrada pela 

Na ocasião, o director do Gabinete de 

Comunicação e Imagem do STAE, 

na Zambézia, Emílio Alexandre, fez 

saber que, para as presidenciais, até as 

13h e 30 min, quando estavam pro-

cessados 745 mesas, correspondente 

a 23%, Filipe Nyusi liderava com 63% 

(133.509 votos), seguido por Ossufo 

Momade 24% (51.299), Daviz Siman-

go 3% (7.733 votos) e Mário Albino, o 

candidato presidencial do Amusi, com 

0,4% (956).
Para a Assembleia da República, 
com um processamento de 455 me-
sas (14%), a Frelimo seguia com 
59% (71.931 votos), a Renamo 25% 
(31.469), o MDM com 3% (4.257) e 
o Amusi,3% (384).
Para a Assembleia Provincial, até a 
mesma hora, 13h:30 min, estavam 
processadas 469 mesas (15%), sen-
do que a Frelimo com 61% (79.556 
votos), a Renamo 26% (34.854), o 
MDM 4% (5.059).
Depois da apresentação da aparição da 
terça, os órgãos eleitorais na Zambézia 
decidiram suspender a contagem par-
cial dos resultados.
O director do Gabinete de Comuni-
cação e Imagem no STAE provincial 
disse ao SAVANA, na manhã desta 
quarta-feira, que a medida visava dar 
lugar às Comissões Distritais de Elei-
ções para divulgarem os seus resulta-
dos.
Na história das eleições em Moçam-
bique, os órgãos eleitorais sempre tive-
ram dificuldades em fornecer, a tempo, 
resultados nos locais onde a Frelimo 
tem mau desempenho. A morosidade 
sempre foi encarada como uma forma 
de dar tempo para se revirar resultados 
a favor do partido no poder.
O SAVANA sabe que, na Zambézia, 
a Renamo montou uma grande opera-
ção para fiscalizar o voto. Até a hora 
do fecho, o partido continuava a fazer 
a sua própria contagem de votos.
Embora a contagem oficial atribuía 
vantagem a Frelimo e seu candidato, 
numa ronda por algumas escolas da 
cidade de Quelimane, na manhã da 
quarta, o SAVANA constatou que a 
Renamo e seu candidato presidencial, 
Ossufo Momade, estavam na diantei-
ra.
Localmente, argumenta-se que Queli-
mane é o território mais difícil para a 
Frelimo revirar os resultados. 
Na EPC de Coalane, por exemplo, 
onde votou o cabeça de lista da Rena-

mo, Manuel de Araújo, o maior parti-

do da oposição lidera os resultados em 

todas as 10 assembleias de voto. Na 

assembleia 09, por exemplo, Ossufo 

Momade amealhou 183 votos, contra 

170 de Filipe Nyusi e apenas 9 de Da-

viz Simango.

Para a Assembleia da República, a Re-

namo teve 206 votos, a Frelimo 129 

e o MDM 12. Para Assembleia Pro-

vincial, Renamo 225, Frelimo 124 e 

MDM 10.

Na EPC de Janeiro, onde votou o ca-

beça de lista do MDM, Luís Boavida, 

o vencedor foi também a Renamo. Na 

mesa 04, por exemplo, o candidato 

Ossufo Momade teve 194 votos, Fi-

lipe Nyusi 170 e Daviz Simango 10. 

Para a Assembleia Provincial, Renamo 

230, Frelimo 111 e MDM 11. Nas 

11 mesas que funcionaram na EPC 

de Janeiro, não constavam editais de 

apuramento para as Assembleias Pro-

vinciais, pelo menos, até a manha desta 

quarta-feira.

ra da oposição lhes valeu a acusação de 

estarem a “perturbar a ordem”, até que 

um dos delegados da Renamo acabou 

detido pela mesma Polícia.

De resto, a votação também foi como 

nos filmes em Milange. Na Escola 

Primária Yavi Yavi, a cerca de 45 km 

da vila sede, 22 boletins de voto foram 

capturados por delegados de candida-

tura da Renamo. Todos preenchidos a 

favor da Frelimo e seu candidato Fi-

lipe Nyusi. Sete eram para presidente 

da República, outros sete para Assem-

bleia da República e os restantes oito 

para a Assembleia Provincial.

Na EPC 7 de Abril, localizada mesmo 

na vila de Milange, seis boletins, tam-

bém preenchidos a favor da Frelimo e 

Filipe Nyusi, foram neutralizados. Um 

era para presidente da República, dois 

para Assembleia da República e três 

para Assembleia Provincial.

Na EPC Nanthimua, Posto Admi-

nistrativo de Majaua, na Assembleia 

número 03, o presidente da Mesa 

entregou nove boletins, dos quais três 

para presidente da República, três As-

sembleia da República e igual número 

da Assembleia Provincial, a um eleitor, 

por sinal, um professor local.

Na mesma Assembleia, o presidente 

continha, na sua pasta, 66 votos para 

o partido Frelimo, sendo 12 para pre-

sidente da República, 11 para Assem-

bleia da República e 43 para Assem-

bleia Provincial.

No dia da votação, pairou, na Zam-

bézia, a ideia de que as assembleias de 

voto estariam sob forte vigilância po-

pular, como forma de evitar a fraude. 

Mas a Polícia encarregou-se de demo-

ver os eleitores, exibindo uma muscu-

latura de intimidar as populações, que 

tiveram de recuar para as suas casas.

Em alguns distritos, como Molumbo, 

a Polícia teve de disparar para disper-

sar eleitores que, depois da votação, 

permaneciam nas proximidades das 

assembleias para “proteger o seu voto”.

STAE suspende contagem 
parcial
À altura em que fechamos esta ma-

téria, tarde de quinta-feira, eram es-

cassos dados sobre os resultados das 

eleições na Zambézia.

Na tarde terça-feira, o STAE provin-

cial apresentou dados de apuramento 

parcial, dando larga vitória à Frelimo 

e seu candidato.

Frelimo para fazer a sua vitória.

Na EPC Chá Oriental, localizada nos 

arredores da vila, o Jornal deparou-

-se com uma presença suspeita em 

hora inapropriada. Era o presidente 

da Assembleia Municipal de Milange, 

Humberto Alberto, que fazia corredor 

entre as mesas de votação e a viatura 

que o transportava. Na viatura, uma 

Toyota Spacio, com chapa de inscri-

ção AGV 335 MC, com um acompa-

nhante, era visível diversa papelada. 

Não se sabe que expediente tramitava 

o presidente da Assembleia Munici-

pal à madrugada, não no seu gabinete, 

mas num posto de votação. Mas, lo-

calmente, Humberto Alberto é apon-

tado como um dos mentores de frau-

des eleitorais.

Bem próximo da sua viatura, estava a 

Assembleia número 05, na qual faltava 

edital para lançamento de resultados.

“É capaz de, em conluio com o pre-

sidente da mesa, ele introduzir um 

edital já preenchido favorecendo a 

Frelimo”, alertou uma fonte local. O 

presidente da mesa 05 nos respondeu 

que requisitara o edital em falta ao 

STAE distrital que prometeu trazer 

em 30 minutos, embora fosse 1h de 

madrugada, com as instituições en-

cerradas.

A deputada na AR pela Frelimo, Deo-

linda Chichoma, também se notabili-

zou nos corredores no dia em que 

Milange viu o sentido do voto a ser 

subvertido.

Ainda na noite eleitoral, encontrámos, 

na Escola Secundária Joaquim Ma-

quival, uma delegada de candidatura 

da Renamo expulsa da sua assembleia 

da voto por ter detectado o presidente 

da mesa a encher urnas. Curiosamen-

te, nessa mesa, à altura em que passa-

mos, a contagem dava uma larga van-

tagem à Frelimo e Filipe Nyusi.

Na EPC de Namacodoa, localidade 

de Licira, terminada a votação, um dos 

presidentes sugeriu que todas as urnas 

fossem juntadas no mesmo local e dei-

xadas sob controlo da Polícia, enquan-

to os membros iam preparar o jantar.

A ideia foi, prontamente, rejeitada pe-

los delegados da Renamo, que temiam 

que a Polícia, que também por bons 

serviço à Frelimo, ficassem a introdu-

zir votos preenchidos a favor do par-

tido no poder e seu candidato, Filipe 

Nyusi.

A recusa dos delegados de candidatu-

Zambézia e a fraude

Eleições de fachada
Por Armando Nhantumbo, nosso enviado à Zambézia
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Respiram-se eleições na pou-

sada da rua principal do 

Chókwé, a capital agrícola de 

Gaza. O “barman” tem a tele-

visão aos gritos para tentar saber das 

novidades da noite eleitoral. A sala 

de pasto, com muitas lâmpadas por 

preencher, é repartida entre jornalis-

tas e agentes da “intervenção rápida”  

`a paisana. Um “Mark II” estaciona 

na porta e provoca alvoroço na “for-

ça”. As últimas garfadas são feitas em 

vaca), devem ter cartado pedra para o 

açude de Macarretane.

O jantar é um entretanto para a enfa-

donha contagem de votos numa noite 

habitualmente bem longa. Na escola 

secundária no centro da cidade, às 22 

horas, já há resultados para as elei-

ções presidenciais. Umas das mesas, 

com 832 inscritos, dá 354 votos a 

Filipe Nyusi, 46 a Ossufo Momade 

e 43 a Daviz Simango. A candidato 

da Amusi não tem votos. A parti-

fechado e ninguém para o abrir. Há 

finalmente um “vai e vem” para saber 

se jornalistas estão autorizados a en-

trar no recinto. Há muita escuridão e 

viaturas de portas abertas de onde se 

ouvem gargalhadas. Eventualmente 

uma parte do trabalho está concluído.

Na assembleia 9155-01 os resulta-

dos presidenciais já estão afixados. A 

mesa tinha 800 inscritos e compare-

ceram, segundo o edital, 747 votan-

tes, uma participação de 93,37%, ou 

traduzindo, um número verdadeira-

mente norte-coreano. Nyusi tinha 

averbado 730 votos, Ossufo 3 e Daviz 

2. 09 votos em branco e 03 votos nu-

los. A acta tinha apenas as assinaturas 

do presidente, do 1o. escrutinador e 

do 3o. escrutinador. Não nos foi ex-

plicada a ausência das outras quatro 

assinaturas.  A mesa 07, com 400 

eleitores inscritos, teve 231 votos a 

favor de Nyusi, um para Daviz, dois 

para Ossufo, sem votos em branco ou 

nulos. A acta não foi assinada pelos 

2o. e 3o. escrutinador. Não houve de-

clarações para os jornalistas.

Às 03H da madrugada, o grupo dos 

“300 mil fantasmas“ parece não ter 

andado pela escola primária do Bile-

ne. O que é um sossego para as crian-

ças que se têm que sentar na sala de 

aulas nas próximas horas.

Na mesa 03, com 600 inscritos, ape-

nas votaram 154 eleitores. Na mesa 

04, de 477 inscritos votaram 141. Na 

mesa 01, a única que registou afluên-

cia significativa de votantes, dos 800 

inscritos, votaram 455, uma média de 

57%.  Como habitual por toda a pro-

víncia de Gaza, Nyusi teve 377 votos, 

Daviz 22 e Ossufo 46.

Na sala dos escrutínios, as lanternas 

mortiças ajudam os exaustos MMV 

a compilar os números para o distrito.

A noite continuou. Aparentemente 

sem fantasmas.

Fernando Lima 

Os números coreanos da Ngungunhana
Sociedade Civil, de quem recolhi a 

identificação, diz que todo o dia “foi 

um pandemónio” com o elemento 

em causa tentando dificultar a acti-

vidade dos observadores. Numa das 

mesas da escola, no período do voto 

especial, segundo o depoimento reco-

lhido, vários elementos da polícia vo-

taram sem credenciais “por instrução 

superior”. Ao presidente da mesa foi 

dito que eram camaradas que acabam 

de regressar de Cabo Delgado em 

missão de serviço”.

Nessa mesa Nyusi teve 374 votos, 

Ossufo 16 e Daviz 18. Houve 54 

votos nulos e um em branco. Mário 

Albino é ilustre desconhecido. Votos 

zero. Aqui a participação quase che-

gou aos 58%.

Às portas da Coreia do Norte
Às 22.30H. chegamos aos portões 

da Escola Secundária Ngungunha-

na, depois de passarmos a via férrea 

sem guarda. O portão de correr está 

Os fantasmas dos 300 mil andaram pelo bairro 
Mungone, no Chókwe

O 
antigo banqueiro do Credit 
Suisse Andrew Pearse disse 
em tribunal que o filho do 
antigo Presidente moçam-

bicano Armando Guebuza pediu 11 
milhões de euros para comprar uma 
casa, no sul de França, com uma 
prostituta.
“O filho do então Presidente Ar-
mando Guebuza apresentou o ar-
guido ao pai e aos ministros no 
Governo moçambicano que eram 
necessários para o projecto avançar”, 
disse Andrew Pearse no tribunal de 
Brooklyn, em Nova Iorque, onde 
decorre o julgamento pelo desvio 
de 200 milhões de dólares do erário 
público.
De acordo com as declarações do 
antigo banqueiro do Credit Suisse, 
que se deu como culpado, Ndambi 
Guebuza pediu 11 milhões de euros 
a Jean Boustani, o principal acusado 
pela Justiça norte-americana, para 
comprar uma casa em França, na 
qual pretendia morar com uma pros-
tituta pela qual se apaixonou.
“Ele estava a viver no sul de França 
e pediu para comprar uma casa para 
ele e para uma prostituta por quem 
se tinha apaixonado”, disse Pearse, 
acrescentando que “queria 11 mi-
lhões de euros para comprar a casa e 
viver com ela”.
Quando o antigo banqueiro mostrou 
surpresa pelo pedido que lhe estava a 
ser feito, Jean Boustani terá desvalo-
rizado a questão, respondendo: “Isso 
não é nada, dado os 50 milhões de 
dólares que já lhe paguei”.
Ndambi Guebuza foi preso apelas 
autoridades moçambicanas em Fe-

vereiro, e está a contestar as acusa-
ções de que é alvo.
As declarações do antigo responsá-
vel da Privinvest são o mais recen-
te capítulo do processo das dívidas 
ocultas de três empresas públicas 
moçambicanas, que já levou à deten-
ção do antigo ministro das Finanças 
Manuel Chang e de um dos filhos do 
antigo Presidente Armando Guebu-
za, para além de três banqueiros do 
Credit Suisse e vários responsáveis 
governamentais moçambicanos.
Na investigação, a Justiça norte-
-americana acusa membros do an-
terior Governo de Moçambique, a 
Privinvest e três ex-banqueiros do 
Credit Suisse de terem criado um 
falso projecto de defesa marítima 
para receberem mais de 200 milhões 
de dólares em subornos para si pró-
prios em acordos assinados em 2013 
e 2014, apontando Jean Boustani 
como o principal operacional do es-
quema de corrupção no valor de 2,2 
mil milhões de dólares (dois mil mi-
lhões de euros).
A descoberta de empréstimos con-
traídos com aval do Estado mas sem 
registo nas contas públicas e sem di-
vulgação aos parceiros internacionais 
levou os doadores a cortarem a assis-
tência internacional e as agências de 
rating a descerem a opinião sobre o 
crédito soberano.
Em consequência, aumentou o rácio 
da dívida pública sobre o PIB, o que 
arredou o país do financiamento in-
ternacional, atirando Moçambique 
para ‘default’ e para uma crise eco-
nómica e financeira que ainda per-
siste. (Lusa)

Ndambi pediu 11 milhões para comprar 
casa e viver com uma prostituta

cipação esteve nos 55%. 

Espreitámos pelos vidros 

da sala de aulas ao lado. 

Aqui a contagem segue no 

quadro preto, no caso ver-

tente o quadro é verde. O 

presidente da mesa, apesar 

de ser “quadro” no governo 

distrital, decidiu ignorar 

as instruções do STAE e 

não recolher os números 

apenas para o seu bloco de 

notas. O escrutinador, do-

brado sobre a maior pilha 

de votos, a do candidato 

da Frelimo, vai contando 

em voz alta: “trezentos e 

setenta e três, trezentos e 

setenta e quatro”.  Uma 

personagem sem “cra-

chat”, blusão em manchas 

castanhas, claras e escuras, 

irrompe  pela sala e grita 

“nada de fotos”, uma ins-
pé. A conta é paga directamente no 

bar. “Temos que ir, temos emergên-

cia”, atira o mais grandalhão em jeito 

de despedida. Os repórteres disputam 

o menu reduzido. Cabrito com “chi-

ma” ou bicuda assada. Há bife  como 

alternativa. Bem duro. O boi (ou a 

trução que, para aquele caso, não está 

em nenhum manual. Ninguém sabe 

dizer quem é o indivíduo não identi-

ficado. Há três observadores europeus 

na sala. Tomam nota.

Um observador do CESC (Centro 

de Aprendizagem e Capacitação da 
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Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique, em nome de Eni Mo-
zambico S.p.A, convida as empresas interessadas a submeter a sua Ma-
nifestação de Interesse para prestação de SERVIÇOS DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS para auxiliar as operações na Área A5-A em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO: 

Área A5-A é um bloco localizado offshore dos districtos de Larde e Ango-
che na Província de Nampula, Norte de Moçambique.

O âmbito do trabalho consiste na prestação de Serviços de Gestão de Resí-
duos conforme listado abaixo:

- Fornecer mão-de-obra, supervisão, licenças, armazenamento, consumí-
veis, materiais descartáveis, controle de qualidade associado aos Serviços 
de Gestão de Resíduos e ser responsável pela segurança, protecção pessoal 
e protecção ambiental de acordo com o âmbito do Trabalho;
- Fornecer serviços de colecta de resíduos (perigosos e não perigosos) dos 
locais designados, estabilização, análise, tratamento, armazenamento tem-

Operador da A5-A e Regulamentos Locais;
- Transportar resíduos em veículos e contentores apropriados até as insta-
lações de tratamento e eliminação devidamente aprovadas, de acordo com 
os requisitos dos Regulamentos Locais e do Operador;
- Armazenar temporariamente os resíduos do Operador da A5-A (incluin-

-
ro, quando necessário, em conformidade com os requisitos do Regulamen-
to Local e do Operador da A5-A;
- Fazer análises laboratoriais, quando necessário, para todo tipo de resí-
duos sólidos e líquidos incluindo lamas, cascalhos de perfuração e águas 
residuais;

-
quadas e autorizadas;
- Maximizar a reciclagem de resíduos do Operador da A5-A sobre outros 
métodos de eliminação; 
- Os resíduos de perfuração a serem considerados nesta categoria são:

- Fornecer equipamentos para colecta e armazenamento de resíduos (i.e., 
contentores, caixas de reciclagem, kit de resposta a derrame de óleo, tan-
ques, tanques ISO, caixas, contentores para cascalhos de perfuração, etc.) 
adequados para o serviço (se e quando necessário).

As empresas interessadas deverão ser reconhecidas pelo Ministério da Ter-

serviços da tipologia acima.

O início da perfuração do primeiro poço está previsto para o primeiro tri-
mestre de 2021, e a Contractada deverá estar disponível para operar a par-
tir Novembro de 2020.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

As empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de Interesse, 
fornecendo a seguinte informação e documentação: 

I. Documentos Técnicos:

a) Prova documentada de experiência na execução de serviços gestão de 
resíduos na industria petrolífera nos últimos 5 anos;

prestação de serviços similares com os que aqui referidos;

gestão de resíduos, transporte, armazenamento, tratamento, eliminação 
dentro e fora de Moçambique;

d) Prova documentada de experiência na execução de serviços de gestão 
de resíduos em África e localização de escritórios em Moçambique;

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS EM MOÇAMBIQUE

-
bique;

18000 ou ISO 45001) e Meio Ambiente (ISO 14001) e/ou documentos 
que comprovem o alinhamento com os padrões internacionais;

9001:2008);

Segurança e Meio Ambiente incluindo ocorrências e incidentes dos 
últimos 3 anos. Total Recordable Incidents Rate (TRIR) deve ser provi-
denciado;

âmbito do trabalho.

II. Documentos administrativos:

-
de Jurídica/Legal e pessoa de contacto para receber o pacote de quali-

-
-

-
te registada, o Participante deverá indicar se estaria disposto a efec-
tuar o devido registo prontamente e o período estimado para o efeito;

valores);

-
-

-

do grupo.

-
teresse anexando toda a documentação solicitada acima, para o e-mail:

IMPORTANTE: 

O e-mail de submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público “ 
SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS EM MOÇAMBIQUE – OU-
TUBRO 2019” e também ao seguinte código:

SS03AC02 - COLLECTION/TRANSPORT/TREATMENT/DISPOSAL 
OF DRILLING/PRODUCTION WASTE/RESIDUES

incluídas no processo de licitação para as referidas actividades.
-

sentação de propostas e, portanto, não representa nem constitui qual-
quer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por parte 

Manifestação 
de Interesse.

Manifestação de Interesse

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifestação 

divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas não autorizadas.
A data limite para submissão da documentação referente a Manifestação 
de Interesse 31 de Outubro de 2019 as 23:59 CAT. 
A documentação recebida após a data e hora indicada não será aceite.
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch, on behalf of Eni Mo-
zambico S.p.A
of Interest for the provision of WASTE MANAGEMENT SERVICES to 
support operations in Area A5-A in Mozambique.

SCOPE OF WORK

Area A5-A is a block located offshore the districts of Larde and Angoche 
in the province of Nampula, in northern Mozambique.

as detailed below:
- Provision of labor, supervision, licenses, warehousing, consumables, 

-
ment Services and be responsible for safety, security and environmental 

- Provision of waste collection (hazardous and non-hazardous) from de-
signated sites, stabilization, analysis, treatment, temporary storage and 

- Transportation of waste in appropriate vehicles and containers up to 
approved treatment and disposal facilities in accordance with Local Re-

- Temporary storage of Area A5-A Operator’s wastes (including drilling 
mud/ cuttings/ wastewater) at a Contractor’s base, when needed, in 

-
quirements;
- Perform laboratory analysis, when needed, for all the types of solid 
and liquid waste including muds, drill cuttings and wastewater;

and authorized;
- Maximize recycling of Area A5-A Operator’s waste over other disposal 
methods; 
- Drilling waste to be considered under this category are: 

containers, recycling bins, oil spill kit, tanks, ISO tanks, boxes, cutting 
skips etc.) suitable for the service (if and when required).

-

of Services.

shall be ready to operate by November 2020.

DOCUMENTATION REQUIRED 

Interest by providing the following mandatory information and docu-
mentation: 

I. Technical documents:

a) Documented proof of experience in provision of waste management 
services for Oil & Gas Industry in the last 5 years; 

b) Documented professional references released by customers;
-

tes relating to waste management, transportation, storage, treatment, 
disposal inside and outside Mozambique; 

d) Documented proof of experience in execution of waste management 
services in Africa;

EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF WASTE MANAGEMENT SERVICES

the last three years. Total Recordable Incidents Rate (TRIR) shall be 
provided;

-
pe of work.

II. Administrative documents:

-

b) Last three years Financial Statements and Annual Report including 
-

cuments must be provided for the Company Group (if applicable), 
and also for the Company’s Mozambican registered entity that will 

c) Company’s registration in Mozambique. In case your Company is 
not already registered in Mozambique, please specify if you would 
be willing to promptly register in Mozambique and specify the res-
pective timeline;

e) In case you wish to participate in the Expression of Interest as a con-

-

-

Companies interested in this invitation shall submit their Expression of 
Interest by sending all the requested documentation to the following 
email address:

IMPORTANT:

“WASTE MANAGEMENT SERVICES – OCTOBER 2019”, and also 
to the following commodity code: 

SS03AC02 – COLLECTION/TRANSPORT/TREATMENT/DISPO-
SAL OF DRILLING/PRODUCTION WASTE RESIDUES

-
tivities.
This enquiry shall not be considered as an invitation to Tender and 
therefore it does not represent or constitute any promise, obligation 

into any agreement or arrangement with you or with any Company 

-
sion of Interest shall be fully born by such Companies who shall have 

-

or communicated to non-authorized persons or companies.

-
pression of Interest is set at 31 October 2019, 23:59 Central Africa 
Time. Documentation received after the set deadline will not be ac-
cepted.
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É com grande mágoa e consternação que a Sociedade Civil moçambica-

na, e a população em geral, perde um dos seus melhores defensores dos 

direitos das camadas mais desfavorecidos no país - Anastácio Matavel.

Matavel foi barbaramente assassinado por agentes da Lei e Ordem, da 

sub-unidade de Intervenção Rápida - Gaza, no dia 07 de Outubro do ano 

em Curso, na Cidade de Xai-Xai, aquando da orientação da formação a 

Observadores Eleitorais.

A Sociedade Civil condena veementemente este acto bárbaro e insta aos 

órgãos da justiça para que desencadeiem uma investigação aturada e céle-

re para a identificação e responsabilização dos autores materiais e morais 

deste acto macabro.

A população moçambicana, em geral, e a Sociedade Civil, em particular, 

estão profundamente chocadas, pela tentativa de intimidação e perante 

a violação das suas liberdades democráticas, nomeadamente, o direito a 

vida, liberdade de expressão, liberdade de associação, entre outros.

Este acto cruel e sem justificação, em plena campanha eleitoral, esvazia 

completamente o “slogan” “Eleições Livres, Pacíficas, Justas e Transparen-

tes”, enfraquecendo, consequentemente, todo um esforço de paz e demo-

cracia no país, agravando também o ambiente de insegurança e retardan-

do o processo de reconciliação.

A Sociedade Civil moçambicana exige que às instituições do Estado, es-

pecificamente as forças da lei e ordem e as de Justiça, sirvam de instru-

mentos de defesa do interesse da população, pois esta está cansada do 

clima de intimidação, assassinatos e guerra e almeja a liberdade plena e 

a prosperidade. Neste período eleitoral, exige ainda que as forças de lei e 

Comunicado de Imprensa de Organizações da Sociedade Civil 
a nível nacional, pelo assassinato do activista social

Anastácio Matavel 

“Matavel Morre, a Causa Fica”
ordem garantam que as eleições decorram num ambiente de paz e 

tranquilidade.

Desenganem-se os que acham que continuarão oprimindo a popu-

lação moçambicana, disfarçados nas instituições e símbolos do Esta-

do. Desenganem-se os que pensam que continuarão fazendo a vida 

às custas do sacrifício dos direitos mais fundamentais da população, 

desenganem-se os que pensavam que o acto iníquo fosse suportar os 

seus intentos desmerecidos. Pelo contrário, a população moçambi-

cana está cada vez mais firme no caminho da justiça, na protecção 

dos direitos fundamentais e da liberdade, no fortalecimento dos rudi-

mentos da democracia e em prol duma maior equidade social, ideais 

esses que custaram a vida a Matavel. Neste âmbito, os observadores 

eleitorais levarão a cabo o seu trabalho de forma ainda mais corajosa, 

honrando os feitos do companheiro Matavel.

A Sociedade Civil apela a todas as forças vivas da sociedade para que 

o respeito pela diferença de opiniões seja a força motriz e unificadora 

dos moçambicanos. Outrossim, apela para que a sociedade moçam-

bicana recorra apenas ao diálogo como melhor forma de resolução de 

diferendos.

Neste momento de dor pela perda irreparável, a Sociedade Civil mo-

çambicana quer expressar a  sua mais firme solidariedade à família 

enlutada, apresentando as suas  mais sentidas condolência.

Por uma sociedade Livre, Justa e Transparente!

Maputo, 12 de Outubro de 2019
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Apesar dos elogios de 
Cyril Ramaphosa e Tha-
bo Mbeki, após a sua 
morte, os registos histó-

ricos mostram que Robert Muga-

be e Zanu-PF colaboraram com o 

antigo governo do apartheid para 

manter a ala militar do ANC fora 

do Zimbabwe.

O Zanu-PF e o antigo governo do 

Partido Nacional da África do Sul 

eram inimigos declarados publica-

mente. Mas em privado, o seu re-

lacionamento era um pouco mais 

complicado.

Nos dias 7 e 8 de Fevereiro de 

1983, por exemplo, Emmerson 

Mnangagwa, então ministro de 

Segurança de Estado, e os seus 

oficiais de inteligência se reuniram 

secretamente com seus colegas da 

Força de Defesa da África do Sul 

(SADF), em Harare. Eles queriam 

discutir um problema comum.

O declaradamente marxista Zanu-

-PF de Mnangagwa, sob liderança 

de Robert Mugabe, havia chegado 

ao poder três anos antes e se pro-

clamou estar na linha de frente da 

campanha regional para derrubar o 

governo do apartheid em Pretória.

A portas fechadas, Harare eviden-

temente tinha uma agenda bastan-

te diferente, que se encaixava no 

interesse de Pretória em impedir a 

luta armada do ANC.

As notas da SADF daquela reu-

nião de Fevereiro de 1983, ain-

da nos arquivos do que agora é o 

Departamento de Relações Inter-

nacionais e Cooperação em Pretó-

ria, registam que os dois governos 

concordaram que: “O Zimbabwe 

não considera o apoio político do 

ANC na mesma categoria que 

apoio militar. Por esse motivo, eles 

fornecem escritórios ao ANC em 

Harare, mas não permitem que 

eles se infiltrem na fronteira entre 

a RAS e o Zimbabwe.”

De acordo com o relatório da 

SADF, Mnangagwa - agora pre-

sidente do Zimbabwe, depois de 

derrubar Mugabe há dois anos 

- recebeu crédito pessoal por ob-

ter permissão de seu então chefe, 

Primeiro-Ministro Robert Muga-

be, pela visita da SADF à Harare 

e por semelhantes futuras reuniões 

de inteligência.

Mnangagwa também afirmou na 

reunião que havia iniciado diálo-

gos clandestinos semelhantes que 

a África do Sul estava tendo com 

os governos de Angola e Moçam-

bique, também marxistas e publi-

camente hostis à Pretória.

Gukurahundi
Timothy Scarnecchia, docente de 

História da Kent State University, 

relata essa reunião no seu artigo 

“Racionalizando Gukurahundi: 

Guerra Fria e Relações Exteriores 

da África do Sul com o Zimbabwe, 

1981-1983”, que descreve as com-

plexas relações diplomáticas entre 

o Zimbabwe, África do Sul e as 

principais potências na época de 

Gukurahundi, o massacre de mi-

lhares de zimbabweanos em Ma-

tabelelândia pela Quinta Brigada 

das Forças de Defesa do Zimba-

bwe, treinada na Coreia do Norte.

Scarnecchia apresenta uma ima-

gem muito diferente das relações 

entre o Zanu-PF de Mugabe e o 

ANC daquele projectado pelo pre-

sidente Cyril Ramaphosa e pelo 

ex-presidente Thabo Mbeki nos 

seus elogios após a morte de Mu-

gabe, em Setembro.

Ramaphosa disse à multidão no es-

tádio de Harare, no memorial ofi-

cial de Mugabe: “Mugabe era um 

amigo do ANC, amigo do povo da 

África do Sul, que estava do nosso 

lado durante a hora mais sombria 

e foi inabalável no seu apoio quan-

do nosso povo sofria sob o jugo do 

apartheid.”

Numa outra cerimónia fúnebre 

para honrar Mugabe, em Pieter-

maritzburg, ele disse que o faleci-

do presidente zimbabweano estava 

preparado para sacrificar muito 

pela liberdade da África do Sul. 

“Ele estava preparado para arris-

car as fortunas e a infraestrutura 

do seu próprio país para que nós 

na África do Sul pudéssemos ser 

livres. Ele estava preparado para 

dar passagem livre ao Umkhonto 

we Sizwe, para entrarem no Zim-

babwe e de lá iniciar operações, 

sabendo bem que ele correria o 

risco de represálias do governo do 

apartheid.”

Ele vacilou ou hesitou? Não Mu-

gabe, ele estava preparado para 

nos apoiar até o fim. Ele era um 

patriota africano, [ele] acreditava 

[no] direito de autodeterminação 

dos africanos.”

Numa outra cerimónia comemo-

rativa do ANC para Mugabe, em 

Durban, Mbeki elogiou Mugabe 

como um grande pan-africanista; 

“um dos quadros e camaradas que 

devemos sempre valorizar como 

um dos combatentes pela liberta-

ção da África do Sul”.

O registo histórico sugere, pelo 

contrário, que as relações entre o 

Zanu-PF de Mugabe e o ANC 

eram tensas, até hostis, durante a 

maior parte da luta de libertação 

deste último. A principal razão 

para as tensões - e para aquelas 

reuniões secretas entre o gover-

no de Zanu-PF e o governo do 

apartheid - foi o Zapu de Joshua 

Nkomo.

Antes aliado da guerra de liberta-

ção de Zanu-PF, a Zapu mais tarde 

se tornou seu amargo rival político, 

e a queixa de Zanu-PF em relação 

ao ANC era de que era um aliado 

de Zapu e não de Zanu-PF. Tanto 

o ANC quanto o Zapu receberam 

O ANC e o SACP acabaram acei-

tando a verdade de que o Zanu-PF 

havia vencido “não por conluio 

com o imperialismo internacional, 

mas através do uso implacável de 

intimidação” - e, é claro, o facto, 

que o ANC achou mais difícil de 

reconhecer, que o Zanu-PF e Zapu 

eram em grande parte partidos de 

base étnica e que a base Shona de 

Zanu-PF era muito maior que a 

base Ndebele da Zapu em uma 

proporção de cerca de 70% a 20% 

(com outras tribos e grupos raciais 

formando o resto).

Em Março de 2019, Dumiso 

Dabengwa, que havia sido chefe 

de inteligência da ala militar de 

Zapu, Zipra, durante a guerra de 

libertação do Zimbabwe, divulgou 

mais sobre as relações históricas 

entre Zanu-PF, Zapu e o ANC/

MK, numa conferência de ve-

teranos da MK no centro de Li-

liesleaf, em Rivonia, Joanesburgo. 

Dabengwa, que morreu apenas 

dois meses após a conferência, era 

então líder da reavivada Zapu. De-

pois de esmagar a Zapu e Zipra 

durante o brutal Gukurahundi, 

Mugabe absorveu a Zapu e seu lí-

der da guerra de libertação Joshua 

Nkomo na Zanu-PF para alcan-

çar seu objectivo de um Estado de 

partido único.

Dabengwa tornou-se líder da 

Zapu quando ressurgiu como um 

partido separado em 2008.

No Liliesleaf, em 2019, ele disse 

aos veteranos do MK que: “a Zanu 

era abertamente hostil ao ANC 

na época [anos 80] e foi ajudado 

nos seus esforços para bloquear a 

presença do ANC/MK no Zimba-

bwe pelos ex-rodesianos e muitos 

outros agentes sul-africanos que 

operavam nos serviços de seguran-

ça do Zimbabwe.

“O primeiro-ministro Mugabe ha-

via declarado publicamente a sua 

oposição ao Umkhonto we Sizwe 

estabelecer qualquer presença no 

Zimbabwe”, informou Jeremy Bri-

ckhill, ex-comandante do Zipra, 

num artigo para o Zimbabwe In-

dependent.

“Os membros do ANC e MK que 

operaram no Zimbabwe duran-

te esse período sabem que eram 

os membros confiados da Zapu e 

Zipra que organizaram seus es-

conderijos, passagem segura e for-

neceram armas e outras instalações 

para apoiar a luta armada na Áfri-

apoio político e militar da União 

Soviética, enquanto o Zanu-PF 

e o rival sul-africano do ANC na 

guerra de libertação, o PAC, rece-

beram apoio da República Popular 

da China.

Na sua história, Missão Externa: 

O ANC no Exílio, Stephen Ellis 

lembra que o governo do Partido 

Nacional em Pretória esperava 

uma vitória do moderado bispo 

Abel Muzorewa, nas primeiras 

eleições democráticas em 1980. 

Quando o Zanu-PF de Mugabe 

ganhou, generosamente, Pretória 

teve que aceitar o resultado, em-

bora tenha ficado “particularmente 

chocado”.

Isso não é surpreendente. Sur-

preendentemente, Ellis acres-

centa que “as reações iniciais do 

ANC e do SACP foram quase 

tão negativas quanto em Pre-

tória, visto esperarem uma vi-

tória de seus aliados na Zapu. 

“Os comunistas sul-africanos esta-

vam inicialmente inclinados a con-

siderar a vitória de Mugabe ‘como 

uma conspiração com o capital in-

ternacional’”, escreve Ellis, citando 

as actas de uma reunião do SACP 

em Lusaka, a 18 de Abril de 1980.

Zanu/PF e Umkhonto we Sizwe: um relacionamento menos que acolhedor*

ca do Sul. Não era a Zanu.”

Dabengwa disse que devido a 

oposição do Zanu-PF à presen-

ça deles, os guerrilheiros do MK 

estavam escondidos dentro das 

unidades Zipra que operavam no 

Zimbabwe.

Brickhill disse ao Daily Maveri-

ck que a Zipra tinha cerca de 250 

guerrilheiros do MK operando no 

Zimbabwe, integrados nas unida-

des da Zipra em 1980, “adquirindo 

experiência de batalha”.

Dabengwa disse na conferência 

do MK que depois que agentes do 

apartheid revelaram ao governo de 

Zanu-PF, que havia guerrilheiros 

do MK escondidos entre as forças 

da Zipra, o governo de Mugabe 

ordenou ao ANC que retirasse os 

soldados da MK do Zimbabwe.

“O que permaneceu um segredo 

bem guardado por muitos anos foi 

que não removemos todos os guer-

rilheiros do MK”, disse Dabengwa.

“Fizemos um show para a Zanu de 

remover alguns deles, mas outros 

foram escondidos e receberam as-

sistência da Zipra para se estabele-

cerem em nossas próprias cidades 

e vilarejos. Portanto, a primeira 

presença do MK foi estabelecida 

secretamente no Zimbabwe, com o 

apoio da Zipra. ”

Brickhill explicou que esses guer-

rilheiros do MK receberam docu-

mentos de identidade falsos.

O aposentado major das Forças de 

Defesa do Zimbabwe, Irvine Si-

bhona, corroborou esta narrativa. 

Ele era comandante da Zipra na 

independência e foi encarregado 

do ponto de concentração de Seza-

ni, onde os guerrilheiros da Zipra e 

Zanla, ala militar de Zanu-PF, fo-

ram reunidos antes de serem des-

mobilizados.

Recentemente ele disse a Zenzele 

Ndebele, director do Centro de 

Inovação e Tecnologia de Bula-

wayo (CITE), no programa tele-

visivo desta última, que também 

tinha 112 guerrilheiros do ANC 

em Sezani. A Organização Cen-

tral de Inteligência do Zimbabwe 

descobriu e perguntou a ele sobre o 

número. Ele disse que tinha apenas 

84. Os 84 foram transferidos para 

o ANC na Zâmbia, mas a Zipra 

ajudou o resto a desaparecer no 

seio da população do Zimbabwe, 

como Dabengwa descreveu.

Ellis escreveu também que depois 

de chegar ao poder, a Zanu-PF 

libertou da prisão 32 soldados do 

MK que haviam sido capturados 

nas campanhas de Wankie e Sipo-

lilo de 1967/8, quando o MK, in-

cluindo Chris Hani - ajudado pela 

Zipra e não pela Zanu - tentou, em 

grande parte em vão, infiltrar-se na 

África do Sul através do reduto da 

Zipra na Matabelalândia. Alguns 

foram mortos e muitos foram pre-

sos pelas forças rodesianas de Ian 

Smith.

Depois do governo da Zanu-PF 

libertar os 32 cativos de Wankie 

/ Sipolilo em 1980, o ANC deci-

diu mantê-los no Zimbabwe como 

uma unidade clandestina. Não 

contou ao Zanu-PF.

Quando os oficiais da Zanu-PF 

descobriram “que as forças arma-

das aliadas ao seu rival mais feroz” 

haviam sido secretamente destaca-

das no Zimbabwe, ficaram furiosos 

e expulsaram os guerrilheiros do 

MK. No entanto, 14 conseguiram 

evitar a detecção e montaram um 

centro militar secreto no Zimba-

bwe, por ordem do ANC em Lu-

saka.

Ellis também observa que a co-

laboração entre a Zipra e o MK 

foi muito além da independência. 

Mesmo antes das campanhas con-

juntas de Wankie/Sipolilo, o MK 

e a Zipra haviam treinado juntos 

na Zâmbia no final dos anos 70. O 

MK aprendeu da Zipra, o exercí-

cio militar de toyi-toyi, depois de 

se tornar uma dança militante nos 

townships.

Dabengwa disse aos veteranos do 

MK que, por outro lado, a Zipra 

havia participado activamente em 

várias operações do MK no RAS, 

incluindo a sabotagem da central 

nuclear de Koeberg, perto da Ci-

dade do Cabo, em 1982, até agora 

atribuída apenas ao MK.

Jeremy Brickhill, o ex-comandante 

da Zipra que ainda vive no Zimba-

bwe, revelou que liderou o envol-

vimento da Zipra nessa operação.

Dabengwa disse aos veteranos do 

MK: “Enquanto nós, da Zapu e 

Zipra, estávamos sob ameaça di-

recta e a enfrentar uma onda de 

terror desencadeada contra nós 

pelo governo da Zanu, continua-

mos a fornecer apoio e assistência 

ao Umkhonto we Sizwe e a agen-

tes do ANC no Zimbabwe.”

Essa onda de terror foi, é claro, 

Gukurahundi, que também com-

plicou a vida do ANC e do MK, 

mas foi aproveitado pelo governo 

do apartheid.

Scarnecchia escreve no mesmo 

artigo, que os arquivos do Depar-

tamento de Relações Exteriores da 

África do Sul para 1983 revelam 

“uma sensação de que o Gukura-

hundi foi visto como um ‘sucesso’ 

do ponto de vista sul-africano.

“Ofereceu vários benefícios”, di-

ficultando, antes de tudo, que o 

Umkhonto we Sizwe (A Lança 

da Nação - MK) do ANC usasse 

a Matabelelândia como base para 

treinos e ataques ao longo da fron-

teira com a África do Sul.
“Também funcionou para desacre-
ditar a reputação internacional de 
Mugabe como Primeiro-Ministro, 
representando um partido com-
prometido com a reconciliação na-
cional. Paradoxalmente, também 
levou o Zimbabwe a cooperar com 
a África do Sul em questões mi-
litares e de inteligência, por mais 
hesitante e desconfiada que fosse 
(a cooperação).”
Scarnecchia cita a historiadora Sue 
Onslow dizendo que o governo 
do apartheid forneceu pouco ar-
mamento aos dissidentes da Zipra 
(os chamados “Super-Zipra”) e 
isso repercutiu nas forças da Zapu/
Zipra em Gukurahundi “visto que 
o governo de Mugabe… foi capaz 
de estigmatizar os combatentes 
descontentes da Zipra como ma-
rionetas do estado do apartheid, 
manipulados por uma potência 
estrangeira malévola e opressora ”. 
Isso ajudou o governo da Zanu-PF 
a racionalizar Gukurahundi.
Apesar dos pesados obstáculos, o 
MK lançou ataques contra a Áfri-
ca do Sul a partir do Zimbabwe, 
relatam fontes do MK. Estabele-
ceu esconderijos de armamento no 
Zimbabwe e atravessou a fronteira 
algumas vezes para plantar minas 
terrestres e realizar ataques, em-
bora estes tenham sido frustrados 
por uma vigilância muito próxima 
da área de fronteira pelas SADF.
Uma fonte do MK disse ao Daily 
Maverick que, embora a Zanu-PF 
estivesse a frustrar as operações do 
MK, ele estava a tentar ajudar o 
PAC.
“A Zanu-PF levaria agentes do 
PAC para a fronteira da África do 
Sul e os encorajaria a atravessar”, 
disse ele. “Não foram muitos que 
o fizeram.”
Digamos, se Ramaphosa e Mbeki 
não mostram noção histórica ao 
elogiarem os enormes sacrifícios 
que a Zanu-PF fez para ajudar a 
luta de libertação do ANC, eles 
não estão completamente errados 
ao dizer que o Zimbabwe sofreu 
nas mãos do governo do apartheid.
As forças especiais da África do 
Sul, sua inteligência sobre o país 
aguçada por muitos recrutas das 
antigas forças de segurança da 
Rodésia e espiões dentro do país, 
atingiram várias vezes o governo 
do Zimbabwe e os objectivos do 
ANC no Zimbabwe sem grandes 
dificuldades.
Eles destruíram um grande paiol 
perto de Harare em Agosto de 
1981, bombardearam a sede da 
Zanu-PF em Harare, em Dezem-
bro de 1981 e atacaram a principal 
base aérea do Zimbabwe em Gwe-
ru, em Julho de 1982, danificando 
e mantendo por terra cerca de um 
quinto das aeronaves de combate 
do país. Eles também assassinaram 
Joe Gqabi, o principal represen-

tante do ANC no Zimbabwe, em 
Julho de 1981, evidentemente aju-
dados pela falta de proteção ofe-
recida a ele pelo governo daquele 
país.
Pelo que, se pode argumentar que 
esses ataques realizados pelas for-
ças especiais de Pretória contra o 
governo de Mugabe, também o 
impediram de fornecer apoio ao 
MK.

Angola e Moçambique
No entanto, Angola, Moçambique 
e até Lesotho, Botswana e Suazi-
lândia (agora Eswatini) também 
sofreram nas mãos de Pretória por 
causa de sua prontidão em abrigar 
agentes do MK.
Os últimos três países sofreram 
pequenas perdas, Moçambique 
substancialmente mais e Angola 
acima de tudo, através de uma sé-
rie de grandes incursões militares 
pelas SADF, começando no final 
de 1975 e terminando apenas em 
1988.
O MPLA estava a hospedar uma 
grande presença militar, não ape-
nas do MK, mas também da Swa-
po, contra quem Pretória lutava na 
Namíbia, ainda ocupada pela Áfri-
ca do Sul.
As fontes do MK dizem que o 
ANC sentiu uma afinidade mais 
próxima com a Frelimo em Mo-
çambique e o MPLA em Angola, 
do que com a Zanu-PF e que isso 
também foi parcialmente respon-
sável pela maior presença do MK 
nesses países.
Fontes do MK dizem que foi só 
depois de Mugabe esmagar Nko-
mo e a Zapu e os absorveu na 
Zanu-PF em 1987 que as relações 
entre o ANC e a Zanu-PF final-
mente melhoraram. Mas, a essa al-
tura, a luta de libertação do ANC 
estava quase a terminar, pois logo 
mudou suas tácticas para nego-
ciações secretas com o governo do 
Partido Nacional.
Brickhill disse ao Daily Maverick: 
“Mantivemos os segredos do apoio 
do Zipra ao ANC e MK por quase 
quatro décadas, não para nos pro-
teger, mas para proteger o ANC. 
Sabíamos que o ANC tinha que 
construir um relacionamento com 
o governo da Zanu e isso significa-
va repudiar a Zapu e o Zipra. En-
tão, mantivemos nossos segredos”.
“Mas é importante agora que as 
histórias verdadeiras sejam reve-
ladas porque essa história falsa do 
apoio da Zanu ao ANC depois de 
1980, está a impedir o ANC de fa-
lar hoje sobre injustiça e opressão 
no Zimbabwe.”
“Como o camarada Dabengwa 
disse antes de morrer: esperamos 
que os camaradas sul-africanos 

que conhecem esses eventos falem 

e parem de espalhar falsidades e 

contem a história verdadeira.” 

*Daily Maverick, editado na África 
do Sul

Robert Mugabe e Thabo Mbeki
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Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique, em nome de Eni Mo-
zambico S.p.A, convida as empresas interessadas a submeter a sua Mani-
festação de Interesse para o fornecimento de DOIS (2) NAVIOS DE ABAS-
TECIMENTO A PLATAFORMA OFFSHORE E MAIS UM (1) NAVIO 
OPTIONAL  para auxiliar as operações na Área A5-A em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste no fornecimento de dois (2) Navios De 
Abastecimento a Plataforma Offshore e mais um (1) Navio Optional  para 
apoiar a campanha de exploração em águas profundas de 1 poço e mais 2 
poços opcionais conforme listado abaixo. 
Os navios de abastecimento devem estar aptos e totalmente equipados 
para realizar todas as operações e serviços marítimos típicos normalmente 
prestados por embarcações de apoio offshore deste tipo e correlacionados 
com actividades offshore legais realizadas pelo Charterer ou pela entidade 
designada pelo Charterer nas águas Moçambicanas, em particular:

-
riais, equipamentos, cargas e suprimentos para perfuração entre o Porto 
de Pemba e as instalações de perfuração da Área A5-A Offshore;

perfuração. 

Os navios devem possuir os seguintes requisitos técnicos:
-

de energia elétrica de emergência.

O navio receberá tanques dedicados para os seguintes produtos:

O início da perfuração do primeiro poço está previsto para o primeiro tri-
-

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As empresas interessadas deverão enviar a sua , 
fornecendo a seguinte informação e documentação:

I. Documentos Técnicos:

a) Evidência de experiência comprovada do Empresa no fornecimento de 

Gás;
-

cação técnica dos proprietários de Navios Offshore (a ser fornecido para 

-

d) Cartas de referências fornecidas por clientes atestando o fornecimento 
de Navios de Abastecimento de Plataformas anteriormente executados, 

-
-

ços similares aos aqui solicitados;

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA O FORNECIMENTO DE DOIS (2) NAVIOS DE ABASTECIMENTO A PLATAFORMA 

OFFSHORE E MAIS UM (1) NAVIO OPTIONAL

comprovem a conformidade com os padrões internacionais;

que comprovem a conformidade com os Padrões Internacionais de 

-
videnciado;

âmbito do trabalho.

II. Documentos Administrativos:

-
-

-
-

mentos deverão ser fornecidos pelo Grupo da Empresa (se aplicável), 
e também pela Empresa registada em Moçambique que poderá entrar 

-
te registada, o Participante deverá indicar se estaria disposto a efec-
tuar o devido registo prontamente e o período estimado para o efeito;

d) Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista dos principais accionistas 

valores);

-
-

-
morando de Entendimento” devidamente assinado por cada membro 
do grupo.

As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de In-
teresse anexando toda a documentação solicitada acima, para o e-mail:
Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE:

O e-mail de submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público “ NA-
VIOS DE ABASTECIMENTO A PLATAFORMA OFFSHORE – OU-
TUBRO 2019”

SS05BB03 –  CONVENTIONAL OFFSHORE SERVICE VESSELS

incluídas no processo de licitação para as referidas actividades.
-

sentação de propostas e, portanto, não representa nem constitui qual-
quer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por parte 

entendimento com qualquer Empresa que participe desta 

 será da total responsabilidade das Empresas que 

divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas não autorizadas.
A data limite para submissão da documentação referente a Manifestação 

31 de Outubro de 2019 as 23:59 
CAT
aceite.
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Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch, on behalf of Eni Mo-
zambico S.p.A, invites interested companies to submit their Expression 
of Interest for the provision of 2 (TWO) FIRM + 1 (ONE) OPTIONAL 
OFFSHORE PLATFORM SUPPLY VESSELS to support operations in 
Area A5-A in Mozambique.

SCOPE OF WORK

-
-

-

-

-

A5-A drilling installations;

-
ducts:

DOCUMENTATION REQUIRED 
Companies interested in this invitation shall submit their Expression of 

-
mentation: 

I. Technical documents:

-

-

past of similar services herein requested;

EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF 2 (TWO) FIRM + 1 (ONE) OPTIONAL OFFSHORE 

PLATFORM SUPPLY VESSELS
-

provided;

II. Administrative documents:

-

-

Companies interested in this invitation shall submit their Expres-

Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANT:

-

SS05BC03 – CONVENTIONAL OFFSHORE SERVICE VESSELS

-
tivities.

participating in this 

-

All data and information provided pursuant to this -

communicated to non-authorized persons or companies.

-
pression of Interest is set at 31 October 2019, 23:59 Central Africa 
Time -
cepted.
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Cartoon
EDITORIAL

Nunca alguém alimentou a ilusão de que a democracia, um sistema 
que envolve a legitimação pelo povo dos governantes e de outros 
órgãos electivos do poder do Estado, seria uma missão fácil num 
país subdesenvolvido e ainda muito novo como é o caso de Mo-

çambique.
Mas é a única alternativa à tirania e à lei da selva, onde os poderosos im-
põem as suas vontades, fora de qualquer controlo, e na ausência de um 
sistema de pesos e contra-pesos.
Nos primeiros 15 anos da sua independência, Moçambique passou por essa 
fase, mas viu-se obrigado a adoptar o novo sistema de uma democracia 
multipartidária, liberal, e com eleições regulares em períodos superiormen-
te consagrados na Constituição, esse mesmo documento que impõe que 
toda a actuação da administração pública assenta no Primado da Lei e no 
princípio da separação e interdependência de poderes.
Nos finais da década de Oitenta e princípios dos anos noventa, em toda a 
África, o sistema de partido único, alicerçado no princípio de “Uma Na-
ção, Um Partido e Um Líder”, entrava num colapso irreversível, perante 
uma realidade económica insustentável. A ajuda externa que sustentava a 
maioria desses regimes passava a ser condicionada à democratização, que 
se acreditava que seria o antídoto ao centralismo e à concentração do poder 
político, que por sua vez conduzia a decisões catastróficas.
Não seria uma missão fácil, especialmente quando vista na perspectiva de 
sectores privilegiados de ontem, com poderes ilimitados, sem ninguém a 
quem prestar contas, que alimentam a nostalgia sobre esses momentos 
sombrios da nossa história, e que vezes amiúde se sentem tentados a regres-
sar ao passado, muitas vezes recorrendo à narrativa demagoga da soberania 
e da segurança do Estado para justificar a repressão sobre presumíveis ou 
verdadeiros inimigos. 
O instinto ao autoritarismo, que de quando em vez se manifesta no seio 
da classe política moçambicana, é o testemunho mais eloquente dessa tur-
bulenta transição em direção a uma sociedade mais livre e cada vez menos 
dirigista.
Nesse ambiente, pela sexta vez em 25 anos, o país aventurou-se em mais 
uma eleição, somando um total de 11, se contarmos com exercícios simi-
lares para as autarquias. O que seria um feito, se não fosse o trágico facto 
de que as nossas eleições são, na essência, uma grande comédia, com os 
eleitores no papel de figurantes. 
Seria de considerar que a experiência acumulada ao longo destas duas déca-
das e meia fosse o suficiente para que processos desta natureza fossem mais 
pacíficos, com uma maior tolerância entre os principais actores políticos da 
nossa praça. 
Contudo, ao que tudo parece, quanto mais a democracia se consolida tam-
bém se desenterram os machados de uma conflitualidade violenta, onde 
alguns têm que mesmo pagar com a própria vida. Não bastam as dezenas 
de militantes que foram sacrificados numa campanha que se supunha que 
fosse a plataforma para que os partidos políticos e candidatos expusessem a 
sua visão do país que pretendem dirigir, dos activistas cívicos que com o seu 
sangue tiveram que abençoar a alegria de uns.
Em 25 anos de experiência, ainda não conseguimos produzir resultados 
eleitorais credíveis em um máximo de 48 horas, mesmo com o benefício das 
tecnologias de informação e de comunicação que o século 21 nos oferece, 
quase gratuitamente, mesmo depois dos riachos de dinheiro que gastamos 
para estes processos. Se a vergonha fosse um atributo, tínhamos que tê-la.
A questão não reside em quem vence ou perde as eleições. O povo pouco 
se importa com isso. É como as conduzimos. E como dizem os outros, 
certamente que podemos fazer melhor do que isto. 
Em condições normais, a presença de um numeroso grupo de observadores 
eleitorais provenientes das mais diversas latitudes e longitudes, não seria 
motivo para qualquer desconforto. Pois num ambiente em que tudo é feito 
em conformidade com as leis nacionais e aderência aos mais altos padrões 
internacionais de condução de eleições, incluindo da União Africana e da 
SADC, esta seria a oportunidade para mostrar ao mundo, com todo o or-
gulho, quem somos e a harmonia com que conduzimos os nossos processos 
políticos internos. Numa perspectiva económica, a numerosa observação 
eleitoral seria vista na óptica dos benefícios colaterais que traz consigo. E 
já agora, porque não esse prestígio internacional que todas as nações do 
mundo perseguem com a sua diplomacia?
Mas no nosso orgulho vazio, lidamos com os observadores como se fossem 
criminosos. Não necessariamente porque nos orgulhamos das nossas virtu-
des, mas porque temos algo a esconder.  Mesmo que nós próprios sejamos 
observadores das eleições dos outros.  
Nos dias que se seguem, teremos uma melhor imagem sobre como os elei-
tores moçambicanos fizeram as suas escolhas. Será um momento de festa 
para os bafejados, e de murmúrios para os vencidos. Mas depois de algu-
mas recriminações típicas do momento, tudo voltará à aparência do normal. 
Como quem diz, os cães ladram, e a caravana passa. 

Tanto latido para 
a caravana passar

Um amigo fez uma aposta co-
migo. Dizia ele, aposto em 
como, tal e qual aconteceu em 
todas as eleições dos últimos 

vinte anos, na hora de contar-se os vo-
tos vai haver um apagão em Maputo. 
Perdeu a aposta, desta vez não houve 
um corte de luz em Maputo; é um si-
nal positivo.
No Brasil, Jair Bolsonaro continua a 
proporcionar os mais loucos apagões, 
desta vez vetou a obrigação dos hospi-
tais em notificar suspeitas de violência 
contra a mulher.
E, como é imparável – a tal ponto que 
agora lança granadas para o interior 
do seu próprio partido - na semana 
anterior havia sido o caso em torno 
da assinatura brasileira na certificação 
do Prémio Camões, atribuído a Chico 
Buarque.   
Digna e necessária a resposta pronta 
de Mia Couto, vencedor do Prémio 
Camões em 2013, que mal tomou co-
nhecimento das atoardas de  Jair Bol-
sonaro, declarou ter sido assaltado pela 
vontade de tomar uma atitude. Lem-
bremos, o Presidente brasileiro dera a 
entender que não assinaria o diploma 
do Prémio, insinuando aos jornalistas 
que o faria “até 31 de  dezembro  de 
2026”, data que remete para o final 
de um segundo mandato presidencial, 
caso seja reeleito em 2022.
Em resposta, Chico  Buarque  escou-
ceou a bravata presidencial afirman-
do que uma eventual não assinatura 
de  Bolsonaro  do diploma equivaleria 
para ele “a um segundo Prémio Ca-
mões”.
Comentando o sucedido, Mia Couto 
começou por “saudar” a resposta do 
músico e escritor, considerando-a “ge-
nial”, reafirmando de imediato a sua 
intenção de contactar os “colegas que 
foram Prémio Camões” para fazerem 
uma “declaração conjunta contra a im-
becilidade desse tipo de atitude”.
«Soube hoje [desse episódio], e a mi-
nha ideia é - como eu não posso fazer 
isso sozinho - pedir ao secretariado do 

Um caso de estudo
Prémio Camões que me dê os contac-
tos das pessoas de maneira que a gente 
tenha uma postura conjunta».
Justifica Mia que a sua atitude nasce 
não só da “ligação muito particular” 
que tem com Chico  Buarque, mas 
sobretudo por sentir que «é o Prémio 
Camões que está a ser agredido, a li-
berdade de criar.
Ficarmos calados seria uma coisa ina-
ceitável, por isso vou telefonar a saber 
se o secretariado do Prémio Camões 
me pode ajudar a contactar, e fazermos 
um manifesto conjunto contra isso», 
reiterou.
A este propósito, Mia Couto lamen-
tou a situação política e cultural vivi-
da atualmente no Brasil, país de onde 
regressou recentemente e onde foi dis-
tinguido com o título de Doutor Ho-
noris Causa pela Universidade de Bra-
sília. Sigamos a Lusa, como até aqui:
«Eu venho do Brasil e venho muito 
preocupado com essa subida de tom do 
lado autoritário da censura, a manei-
ra como os livros estão a ser retirados 
das escolas, uma coisa completamente 
anti-ética. Não é só o Bolsonaro, esta-
va ali um Brasil fabricado pelas igrejas 
evangélicas, de que não dávamos con-
ta».
Como exemplo do extremo de insa-
nidade e de absurdo a que se chegou 
no Brasil, Mia contou a história de 
uma escola que visitou, na qual «os 
pais mandaram retirar um livro infan-
til do Jorge Amado, porque tinha uma 
ilustração em que aparecia uma vaca e 
se viam as tetas da vaca. A gente pode 
pensar que é o Jorge Amado, que que-
rem agredir o Jorge Amado, mas não. 
É uma coisa tão idiota que não tem li-
mite», considerou, acrescentando: «É 
assustador porque apela a coisas tão 
primárias, tão fora daquilo que a gente 
pensa, que já passámos essa página».
Sim, e esta imbecilidade já extrapolou 
para as novas condições exigíveis pelas 
autoridades aos organismos que gerem 
os subsídios para a cultura brasileiro, 
de um modo que não só prefigura uma 

ditadura como faz crescer a permeabi-

lidade à corrupção.

Lê-se na Folha, de São Paulo, e cito, 

que a Caixa Econômica Federal criou 

um sistema de censura prévia a proje-

tos culturais realizados em seus espa-

ços em todo o país. 

As novas regras implementadas este 

ano exigem que detalhes do posiciona-

mento político dos artistas, o compor-

tamento deles nas redes sociais e ou-

tros pontos polêmicos sobre as obras, 

constem de relatórios internos avalia-

dos pela estatal antes que seja dado o 

aval para que peças de teatro, ciclos de 

debates e exposições já aprovados em 

seus editais, entrem em cartaz.

A mínima menção crítica no Face-

book, por exemplo, será castigada. O 

governo quer de si uma imagem pláci-

da e infalível, como a do Papa.

Os funcionários da Caixa Cultural ad-

mitiram à Folha que essas novas eta-

pas no processo de seleção de projectos 

permitem uma perseguição aberta a 

determinadas obras e autores. Os rela-

tórios já eram uma prática, mas agora 

farejam os tópicos “possíveis pontos de 

polêmica de imagem para a Caixa” e o 

histórico do artista e do produtor “nas 

redes sociais e na internet”.

Quando, por outro lado, se vê um pre-

sidente da República manipulando a 

verba publicitária institucional e exi-

gindo das direcções dos jornais a de-

missão de jornalistas contra a entrega 

da publicidade, fica claro para onde, 

infelizmente, caminha o país.

É sempre tão irracional a censura nas 

ditaduras que vos conto: em Espanha, 

durante o período franquista, como a 

menção ao adultério estava proibida, 

os filmes americanos, na dobragem, 

eram corrigidos e os amantes, invaria-

velmente, passavam a ser irmãos. Em 

nome da moral e da censura, promo-

via-se o incesto.

O Brasil é neste momento o caso de 

estudo.  Que não seja exemplo, o que 

se pede.
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Recentemente, na sua 

passagem por Cabo 

Verde, Isabel dos San-

tos afirmou que nunca 

trabalhou com o erário público 

de Angola, seu país de origem. 

A filha do ex-presidente José 

Eduardo dos Santos defendia-

-se, desse modo, das acusações 

sobre como se tornou na mu-

lher mais rica de África. Ora, 

acontece que Isabel dos Santos 

recorreu ao erário público, sim.

Isabel dos Santos recebeu, em 

2015, um empréstimo por assi-

natura, no valor de 49 milhões 

e 750 mil euros do Banco de 

Poupança e Crédito (BPC) para 

a sua fábrica de cervejas. Este 

banco público, por sua vez, foi 

buscar o referido montante a 

uma linha de crédito concedida 

ao Estado angolano pelo Banco 

Alemão de Apoio à Exportação 

(KfW IPEX-Bank).

Explicamos.

A 16 de Março de 2015, o pri-

meiro Cartório Notarial de 

Luanda autenticou o Contrato 

de Intermediação Financeira 

celebrado entre a Sodiba – So-

ciedade de Distribuição de Be-

bidas de Angola e o Banco de 

Poupança e Crédito (BPC), no 

valor de 49,7 milhões de eu-

ros. Pela Sodiba assinaram os 

seus proprietários, o casal Isabel 

dos Santos e Sindika Dokolo, 

enquanto Paixão Júnior e João 

António Freire, então, respecti-

vamente, PCA e administrador 

do BPC, assinaram pela insti-

tuição de crédito.

Como é do conhecimento pú-

blico, o BPC é um banco de ca-

pitais públicos. Logo, o último 

responsável por qualquer prejuí-

zo, por qualquer perda, é sempre 

o Estado e os contribuintes, ou 

seja, o povo angolano.

O BPC, através de um contra-

to com a Sodiba de Isabel dos 

Santos, atribuiu poderes à filha 

do ex-presidente para negociar 

directamente com a instituição 

financiadora do Estado angola-

no. Assim se procedeu à aber-

tura de cartas de crédito para 

aquisição de equipamentos de 

produção de cerveja por parte 

da Sodiba à empresa alemã Kro-

nes AG Germany. Com efeito, o 

BPC usou uma linha de crédito 

do KfW IPEX-Bank à disposi-

ção do governo angolano para 

cobrir os mais de 49 milhões de 

euros garantidos à Sodiba.

A carta de crédito (em inglês, 

As mãos de Isabel dos Santos no 
erário público

letter of credit) é um instrumen-

to financeiro muito utilizado no 

comércio internacional. Tem 

uma dupla finalidade. Por um 

lado, garante ao vendedor que 

o pagamento da mercadoria é 

efectuado e, por outro, certifi-

ca ao comprador que recebe os 

produtos adquiridos e nas con-

dições acordadas.

Na emissão da carta de crédito 

há quatro partes envolvidas: im-

portador ou comprador; banco 

do importador; banco do ven-

dedor; e exportador ou vende-

dor.

Rui Verde, analista jurídico do 

Maka Angola, esmiúça o modo 

de funcionamento da carta de 

crédito, através da qual o com-

prador e o vendedor acordam os 

termos da transacção. 

“É estabelecido o preço da mer-

cadoria, a quantidade, o local 

de entrega, o prazo de entrega 

e as condições em que o paga-

mento é efectuado. O banco do 

comprador garante firmemente 

ao banco do vendedor que o pa-

gamento é efectuado, e tem de 

fazê-lo.”

Quais são as vantagens da utili-

zação da carta de crédito?

Para o vendedor, de acordo com 

o nosso analista, é uma garantia 

de que recebe o pagamento. Por 

sua vez, o comprador certifica-

-se de que o vendedor cumpre 

as condições estabelecidas, es-

pecialmente no que diz respeito 

à quantidade, qualidade e emis-

são de documentação necessária 

para o desalfandegar.

Desse modo, o banco do com-

prador (neste caso, o BPC) ti-

nha de assegurar o recebimento 

do dinheiro da Sodiba ou de 

alguém em nome desta. Caso 

contrário, podia pagar o equipa-

mento em moeda estrangeira e 

receber em kwanzas, incorrendo 

no risco de não receber o mon-

tante que adiantou. Segundo 

as fontes do Maka Angola, foi 

precisamente isso que se passou. 

Segundo a cláusula 6.ª do con-

trato celebrado entre a Sodiba e 

o BPC, os pagamentos da So-

diba à instituição bancária são 

feitos em kwanzas, quando as 

cartas de crédito são realizadas 

em euros.

Confirmou-se que foi exacta-

mente assim que aconteceu: o 

BPC pagou em moeda-forte 

ao estrangeiro, mas a Sodiba 

teria de pagar o contravalor em 

kwanzas. Cabe agora a Isabel 

dos Santos e ao BPC explica-

rem onde está o pagamento, 

mesmo em kwanzas.

Já na cláusula 8.ª, o BPC exigia 

uma série de garantias à Sodiba: 

hipoteca de um imóvel, penhor 

de equipamentos e livrança em 

branco avalizada pelos sócios. 

Com essas exigências, em caso 

de incumprimento, os sócios da 

Sodiba podem ser demandados 

no seu património pessoal. As 

exigências incluíam também a 

constituição de uma escrow ac-
count (sem explicar em que ter-

mos…), bem como um depósito 

colateral no valor de 20 por cen-

to do financiamento.

De acordo com as fontes do 

Maka Angola, esta cláusula não 

foi cumprida. Ou melhor, as ga-

rantias de cumprimento não fo-

ram dadas por Isabel dos Santos 

e Sindika Dokolo. Tal deveu-se 

à influência da família presiden-

cial sobre Paixão Júnior, então 

presidente do Conselho de Ad-

ministração do BPC.

Fonte bancária denuncia a ile-

galidade do contrato, uma vez 

que o BPC não teve autorização 

do supervisor, o Banco Nacional 

de Angola (BNA), para a reali-

zação dessa operação cambial.

“O BPC não podia vender di-

visas de uma linha de crédito 

do Estado sem autorização do 

BNA”, refere a fonte, notando 

ainda que cabe ao BNA “ven-

der as divisas necessárias para 

o pagamento dos equipamentos 

importados”.

“Isabel dos Santos teve um cré-

dito concedido por uma insti-

tuição do Estado, com fundos 

públicos. Indirectamente, teve 

um financiamento em moe-

da estrangeira para pagar em 

kwanzas e, para isso, era obri-

gatória a autorização do BNA”, 

realça a fonte.

Segundo o mesmo interlocu-

tor, Isabel dos Santos tinha, por 

indicação do BNA, um prazo 

máximo de seis meses para li-

quidação da carta de crédito, “e 

não o fez”. 

“Quando há rumores que falam 

de erário público, é falso. Fe-

lizmente, nunca trabalhei com 

o erário público. Eu gosto de 

trabalhar com o mercado, com 

o sector privado, eu gosto de fa-

zer um produto que as pessoas 

queiram comprar, mas queiram 

comprar porque ele é bom e 

tem um bom preço”, afirmou 

taxativamente Isabel dos San-

tos à agência noticiosa Lusa. 

https://www.tsf.pt/mundo/

isabel-dos-santos-diz-que-se-

-endivida-para-investir-e-que-

-nao-usa-dinheiro-publico-an-

golano-11402886.html 

Nos últimos tempos, Isabel dos 

Santos tem multiplicado as suas 

intervenções públicas sobre a 

economia angolana e as suas 

alegadas proezas enquanto em-

presária e os grandes feitos do 

seu pai-presidente no domínio 

económico. As suas mensagens 

têm encontrado eco junto de 

certa opinião pública, dado o 

estado deplorável da economia 

na sua cruzada contra o actual 

presidente.

A economia é o calcanhar de 

Aquiles de João Lourenço e 

o presente envenenado que 

Dos Santos lhe entregou com 

a Presidência, que tem estado 

a titubear. Falta-lhe firmeza e 

visão na constituição de uma 

equipa económica competente, 

e com liberdade de pensar e agir 

fora dos ditames sufocantes do 

MPLA. O presidente tem per-

dido demasiado tempo na apre-

sentação de um levantamento 

exaustivo sobre como o ex-pre-

sidente, os seus familiares e os 

seus acólitos pilharam o país. 

E, finalmente, não tem sabido 

moralizar e conter os apetites 

nefários dos seus próprios su-

bordinados, de modo que o seu 

discurso contra a corrupção seja 

materializado de forma inequí-

voca nos actos, decisões e medi-

das dos seus governantes.

Nessa confusão, os piores que-

rem aproveitar-se do momento 

para se despirem do manto de 

salteadores e apresentarem-se 

ao público como salvadores.

Os problemas de incompetência 

e falta de visão do actual gover-

no não devem, de modo algum, 

servir para alimentar a opinião 

pública com mentiras perigosas, 

como faz Isabel dos Santos. A 

mulher mais rica de África não 

pode deixar de ser investigada 

pelos seus actos.

Do mesmo modo, avaliaremos 

João Lourenço pela sua gover-

nação. Mas, antes disso, o pre-

sidente precisa de apoios para 

desmantelar definitivamente os 

hábitos predadores que o pai de 

Isabel dos Santos cultivou no 

MPLA e, por extensão, nos gru-

pos dominantes da sociedade 

angolana. Esse apoio também 

deve servir para reformas sérias 

na administração do Estado, 

de modo que este, em tempos 

capturado por Dos Santos e sua 

corte, seja devolvido em pleno 

aos soberanos: o povo. 

Cada um deve responder pelos 

seus actos. Esta é a inevitabili-

dade do actual processo de tran-

sição em Angola.

*Makaangola.org

Por Rafael Marques de Morais*

Na inteligência espontânea das coisas, raramente escapa-

mos à busca do absoluto e das forças intencionais. O 

chamado azar mais não é do que uma intenção disfar-

çada. 

Interroguemo-nos sobre a confiança nas conchas e nos ossos do 

curandeiro, na sorte que sentimos quando um dos nossos desejos 

se realiza, analisemos a atribuição de uma subreptícia intenção ao 

que nos acontece imprevistamente, etc. 

Vamos na rua, um carro fere-nos subitamente: quantos recusariam 

ver nisso não o produto de uma causa ou de um conjunto de cau-

sas fortuitas (ou, como escreveu um dia alguém, «o reencontro de 

séries causais diferentes»), mas a expressão do azar, a sombra de 

uma intenção subreptícia que nos teria escolhido precisamente a 

nós e não a outros? 

Existe uma espécie de capital mágico em todos nós, sempre pron-

to a vir à superfície à mais pequena oportunidade.

Capital mágico
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Consumida em questiúnculas internas 

com a nomeação de novos comissá-

rios, intermináveis negociações com 

os britânicos para a sua saída, e sem 

meios eficazes de política externa e seguran-

ça, a União Europeia mostra-se perigosa-

mente frágil num mundo hostil.

1. Os ideais europeus de um mundo pací-

fico, democrático e respeitador dos direitos 

humanos e das minorias, na lógica dos va-

lores da União Europeia, esbarram com a 

realidade nas suas fronteiras Leste e Sul. A 

Rússia já provocou vários choques de reali-

dade mostrando, na Geórgia, na Crimeia e 

na Ucrânia, que não era esse o mundo que 

pretendia construir no século XXI. Nos últi-

mos dias a Turquia, ao invadir a região curda 

do Nordeste da Síria, provocou um novo e 

doloroso choque de realidade à União Euro-

peia. Ao contrário da Rússia, historicamente 

avessa aos valores europeus e ocidentais, pro-

blemática e por vezes ameaçadora — seja no 

passado soviético, seja no seu ressurgimento 

com Vladimir Putin —, a Turquia parecia 

destinada à europeização e a pôr em práti-

ca os valores europeus num contexto mul-

ticultural e muçulmano. Assim, em 1999, foi 

atribuído à Turquia o estatuto de candida-

to oficial à adesão à União Europeia e em 

2005 deu-se a abertura oficial de negocia-

ções entre ambas partes. O objectivo era, no 

espaço de uma década, tornar a Turquia um 

Estado-membro da União Europeia. Mas os 

europeus estavam impregnados de um op-

timismo exagerado, desfasado da realidade 

geopolítica do Mediterrâneo Oriental e do 

Médio Oriente. Sobrestimaram, também, a 

sua própria capacidade de integração de um 

Estado com essa dimensão e características.

2. Um dos maiores equívocos face à Tur-

quia foi os europeus convencerem-se de que 

Recep Tayyip Erdoğan e o seu Partido da 

Justiça e do Desenvolvimento (AKP), no 

poder desde finais de 2002, seriam o interlo-

cutor ideal para a adesão. Hoje é nítido que 

foi uma avaliação errónea, onde o wishful 

thinking dominante levou a subestimar as 

A fragilidade da União Europeia face à Turquia 
Por José Pedro Texeira Fernandes*

tendências negativas latentes na sua per-

sonalidade e governo. O modelo de Recep 

Tayyip Erdogan para a Turquia sempre foi 

o da grandiosidade do Império Otomano 

— e de um Estado iliberal e impregnado de 

valores islâmicos sunitas —, não o modelo 

secular de democracia, de direitos humanos 

e de protecção das minorias da União Euro-

peia. Na realidade, Erdoğan nunca escondeu 

isso, bastava olhar bem para o que este dizia 

e fazia internamente.

Há um preocupante desalinhamento dos in-

teresses nacionais de segurança da Turquia 

com a União Europeia e a NATO. A inva-

são do Nordeste da Síria, feita sob a crítica 

e oposição dos europeus e distanciamento 

ambíguo dos EUA, mostra isso com crueza

Todavia, os europeus, queriam acreditar que 

estavam perante um reformador, genuina-

mente empenhado em aproximar a Turquia 

dos valores europeus. O resultado paradoxal 

foi alimentarem o sentimento de rejeição 

europeia na Turquia. Na prática, ajudaram, 

ainda que involuntariamente, a criar uma 

Turquia que ignora a União Europeia. Ao 

mesmo tempo, coloca delicadíssimos pro-

blemas humanitários e de segurança nas suas 

fronteiras, os quais vão desde o fluxo de refu-

giados ao possível ressurgimento do Daesh. 

3. A tentativa de golpe de Estado de 2016, 

bastante obscura nos seus contornos exactos, 

deu a Recep Tayyip Erdoğan o pretexto ideal 

para se livrar dos seus opositores políticos e 

controlar o aparelho estadual. Foram detidos 

em massa membros da oposição, jornalistas e 

juízes. Milhares de funcionários públicos fo-

ram varridos dos seus cargos. A incapacidade 

de pressionar a Turquia para repor os meca-

nismos normais de um Estado de direito e 

o respeito dos direitos humanos mostrou a 

fragilidade da União Europeia.

Os Estados candidatos têm de cumprir 

determinados critérios previstos nos Tra-

tados. Esses critérios incluem, conforme já 

referido, a estabilidade das instituições de-

mocráticas, o Estado de direito, os direitos 

humanos e o respeito pelas minorias. A rea-

lidade é que o Governo do AKP e Recep 

Tayyip Erdogan fizeram tábua rasa deles 

e nada aconteceu. Com esse precedente, a 

fragilidade da União Europeia influenciar 

o mundo envolvente tornou-se (demasiado) 

óbvia, quer para a Turquia, quer para qual-

quer observador atento dos acontecimentos 

internacionais. Se, apesar da sua dimensão 

e poder económico, a União Europeia não 

tem meios efectivos para pressionar um can-

didato à adesão, então certamente não con-

ta na política internacional. Só os europeus 

não viram isso.

4. Pelo histórico descrito, não surpreende 

que ignorar a União Europeia seja a atitu-

de de política externa normal na Turquia 

de hoje. Afinal, o desrespeito pelos valores 

europeus no passado foi inconsequente. 

Mas Recep Tayyip Erdogan faz mais do que 

ignorar as declarações europeias. Ameaça 

a própria União: “ se tentarem descrever a 

nossa operação como uma invasão faremos o 

que é mais fácil para nós: abriremos as por-

tas e enviaremos 3,6 milhões de refugiados” 

para a Europa (ver Turkish op to avoid a 

terror state in Syria in Hürriyet Daily News, 

10/10/2019). 

O único instrumento de política externa que 

a União Europeia parece ter é usar dinhei-

ro para tentar resolver problemas, como fez 

com os acordos para manter os refugiados 

da guerra da Síria no território da Turquia, 

pagando-lhe para o efeito. Todavia, essa di-

plomacia tem os seus limites como mostra a 

incursão militar turca no Nordeste da Síria

Assim, o único instrumento de política ex-

terna que a União Europeia parece ter é usar 

dinheiro para tentar resolver problemas, 

como fez com os acordos para manter os re-

fugiados da guerra da Síria no território da 

Turquia, pagando-lhe para o efeito. Todavia, 

essa diplomacia tem os seus limites como 

mostra a incursão militar turca no Nordeste 

da Síria. Acossado por problemas económi-

cos internos e perda de apoio político, Recep 

Tayyip Erdoğan apostou em mobilizar o na-

cionalismo curdo contra os curdos. Não vai 

ser a União Europeia que o vai fazer recuar, 

pois não tem meios político-militares, nem 

sequer económicos, para o pressionar eficaz-

mente. E a candidatura da Turquia à União 

Europeia nada vale, pois o objectivo último 

de Erdoğan provavelmente nunca foi a ade-

são, mas tirar vantagens das negociações.

5. Há um preocupante desalinhamento dos 

interesses nacionais de segurança da Turquia 

com a União Europeia e a NATO. A inva-

são do Nordeste da Síria, feita sob a crítica 

e oposição dos europeus e distanciamento 

ambíguo dos EUA, mostra isso com crueza. 

A Turquia de hoje não é a fundada por Mus-

tafa Kemal Atatürk em 1923, nem a que se 

tornou membro da NATO em 1952, nem a 

que iniciou negociações de adesão à União 

Europeia em 2005. A sua actual política ex-

terna pode ser sintetizada numa estratégia 

tríplice: jogar com os EUA/NATO, a Rús-

sia e a União Europeia à medida dos seus 

interesses nacionais, procurando afirmar-

-se como grande potência regional. Assim, 

actua algumas vezes como Estado amigo e 

aliado, outras vezes como Estado rival e qua-

se inimigo.

Nos últimos tempos a Turquia comprou, 

ou pretendeu comprar, caças furtivos F-35 

de última geração aos EUA. Paralelamen-

te, comprou sofisticados mísseis anti-aéreos 

S-400 à Rússia. Como já notado, ignorou 

ainda ostensivamente os valores europeus, 

apesar de se manter como candidata à ade-

são. Se a União Europeia já tinha um proble-

ma sério na sua fronteira Leste com a Rús-

sia, agora tem outro não menos delicado na 

sua fronteira Sudeste com a Turquia. Basta 

pensar nos membros do Daesh que estão de 

novo à solta na Síria. Consumida em ques-

tiúnculas internas com a nomeação de novos 

comissários, intermináveis negociações com 

os britânicos para a sua saída, e sem meios 

eficazes de política externa e segurança, a 

União Europeia mostra-se perigosamente 

frágil num mundo hostil. 

(publico.pt)

Prognosticou-se que o peso das dí-

vidas ocultas entraria na equação 

da mudança de regime político 

pelo facto de ter constituído pe-

sado fardo na economia nacional. A pala-

vra “crise” ecoaria mais alto para justificar 

isto e aquilo a partir do som produzido 

por talheres sobre pratos vazios. Entre-

tanto, da cozinha panelas semi-abertas 

criavam esperança na gestão quotidiana 

do estômago. Ou seja, de cotovelos bem 

levantados, à altura das orelhas, o polí-

tico gritava eufórico, lembrando que o 

Estado não havia ficado um só mês sem 

pagar aos seus funcionários, o que não é 

meia verdade. O político fazia lembrar, 

também, que o Ocidente, na sua conso-

lidada tentativa de tirar do poder o “par-

tido libertador”, havia falhado redonda-

mente. Mas, numa aparente contradição, 

as previsões de algumas das instituições 

Continuidade esperada?
Ocidentais já em 2018 vaticinavam, para as 

eleições de 2019, a vitória da Frelimo e do 

seu candidato. O feitiço da ciência resultava 

assim de consulta aos seus amuletos. Nem 

o eleitorado e muito menos os partidos da 

oposição conseguiram descobrir os critérios 

usados por essas instituições para projetar 

acertadamente a continuidade do “partido 

libertador” e seu candidato. Provavelmente, 

por isso, é que de forma antecipada, mesmo 

antes da morte de A. Dhlakama, começou-

-se a socializar a ideia de que uma oposição 

unida seria muito mais forte para derrubar a 

Frelimo e alcançar o poder. Não é por acaso 

que muitos lamentam Dhlakama ter partido 

em “momento errado”. Seja como for, pouco 

se sabe se estes dados, lançados à equação, 

alterariam a contundência das projeções fei-

tas por essas instituições internacionais. 

Provavelmente, um dos critérios usados pelas 

mesmas, em 2018, tivesse sido o facto de o 

analfabetismo situar-se um pouco abaixo de 

50%. A redução de 48% para 30%, no qua-

dro do Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio (ODM), falhou em 2015, sugerin-

do uma série de outros critérios que podiam 

aqui ser associados. Hoje fala-se em cerca 

de 45%, o que não deixa de ser um índice 

elevado. Baixar drasticamente o analfabe-

tismo é caminho seguro para a democracia. 

Ter, por exemplo, mais de oito milhões de 

moçambicanos estatisticamente tidos como 

não sabendo ler, escrever ou fazer cálculos 

é preocupante para uma jovem democracia. 

O mesmo acontece quando perto de 50% de 

moçambicanos vive na pobreza extrema. Es-

tes e outros dados podem ser úteis para que 

se redimensione e se hierarquizem os prin-

cipais desafios de Moçambique, mesmo que 

seja oxigenado financeiramente pelas “mais-

-valias”. Os que fizeram txuem-txuem (X) no 

boletim de voto clamam por mudanças.

Cá entre nós: ainda que se mantenha no 

poder o “partido libertador” e seu candidato 

é possível que se aposte num novo ciclo de 

democracia, numa nova maneira de go-

vernar. As cisões internas e conformações ou 

confrontações no seio do partido no poder 

podem ajudar a colocar cada maçaroca no 

seu lugar durante a nova viagem de gover-

nação. Porém, o pavio das dívidas ocultas, 

curto (para uns) ou longo (para outros), 

continuará a definir o “ser” e o “estar” na 

governação. Esta é a grande oportunidade 

para que todos moçambicanos caibam no 

coração do Presidente eleito. Terá que ter, 

na verdade, um grande coração com nova 

tatuagem. Mas também é uma grande 

oportunidade para que se crie uma Comis-

são Eleitoral Independente distanciada de 

uma democracia de sangue.
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Eleito presidente do Maxa-
quene, em Assembleia- Ge-
ral Extraordinária, em Ju-
lho de 2018, com 151 votos 

a seu favor e 58 a favor de Nuro 

Americano, Arlindo Mapande é 

o rosto de uma pálida figura que 

durou muito pouco tempo à frente 

dos destinos daquela colectividade 

e que não conseguiu traduzir em 

prática muitas das suas promessas 

eleitorais, como as de robustecer 

a equipa principal de futebol, por 

forma a lutar por lugares cimeiros 

nas várias competições em que 

participa.

Com efeito, a sua ideia inicial que 

passava por atacar seriamente o fu-

tebol, por ser um espelho do clube, 

e a realização de partidas de Mo-

çambola no campo da baixa, neste 

ano que está prestes a findar , já 

que segundo ele, tinha parceiros e 

um acordo feitos no sentido de o 

reabilitar, não passou de mera pro-

paganda eleitoralista. Outrossim,  

não passou de promessa o projecto 

que visava  a introdução de novas 

modalidades, muito menos a cons-

trução de infra estruturas para dar 

rendimento ao próprio clube.  

Por tudo isto, até porque para além 

de Mapande a passagem pelo clu-

be de Ernesto Júnior não trouxe 

mais valia (vem dai que se assiste 

a colectividade a caminhar para a 

derrocada), dizíamos, a Assembleia 

- Geral Extraordinária agendada 

para o próximo dia 26 do corrente 

mês está a ser aguardada com inu-

sitadas expectativas.

E entre outras medidas que po-

derão vir a ser tomadas ,  contam-

-se a criação de uma comissão de 

gestão, a qual vai preparar as novas 

eleições, tal como aconteceu num 

passado não muito distante, quan-

do Hermenegildo Mavale, quadro 

sénior da empresa Aeroportos de 

Moçambique, encabeçou um ór-

gão idêntico que preparou cami-

nho para o pleito que viria a eleger 

Arlindo Mapande para presidência 

da colectividade.

 Aliás, Mavale tinha sido indica-

do pelas empresas integradoras 

para dirigir o conselho fiscal, mas 

nunca chegou a tomar posse, e ao 

que o SAVANA apurou, tudo por 

culpa do próprio Mapande que, ve-

zes sem conta, foi adiando o acto, 

numa estratégia para o fazer recuar.

 
Crise com barbas brancas
Mas a crise no Maxaquene tem 

barbas brancas, pois mesmo na era 

José Salomone Cossa  havia sinais 

claros de que algo não estava bem, 

sendo que alguns patrocinadores 

chegaram a virar as costas ao clube, 

tal é o caso de Imtiaz Amuji, um 

destacado sócio.

Amuji,  assumia, por vezes, funções 

que inicialmente cabiam  à direc-

ção, mas que a mesma não cumpria 

por limitações financeiras que en-

frentava.

 Com efeito, foi este sócio que che-

Arlindo Mapande sai cabisbaixo e pela porta pequena

Situação sombria no Maxaquene
Por: Paulo Mubalo

gou a arcar com alguns prémios de 

jogo relativos à edição de Moçam-

bola de 2012, assim como as excur-

sões dos adeptos que acompanha-

vam a equipa e as próprias faixas de 

campeão que recebeu em Vilanku-

lo no último dia do campeonato.

Esta e outras situações levaram 

José Salomone Cossa, antigo PCA 

da empresa Aeroportos de Mo-

çambique, a manifestar,  em carta 

dirigida ao presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral e aos conselhos 

Fiscal e Consultivo do clube, a sua 

vontade de colocar o cargo que 

ocupava desde 2009 ,  mas alegan-

do problemas de saúde, o que veio 

a acontecer.

Na altura, Hermenegildo Mavale 

explicou que nem tudo o que tem 

se dito em relação ao Maxaquene  

correspondia à verdade, sobretudo 

o facto de afirmarem que o clube 

estava mergulhado numa crise sem 

precedentes.

Para Mavale, o que aconteceu no 

Maxaquene foi apenas a saída do 

presidente Solomone Cossa, por 

razões de saúde, mas o clube con-

tinuou a funcionar normalmente, 

mantendo-se na praça dentro da-

quilo que são os níveis concorrên-

cia para disputar as competições 

com as mais altas ambições. 

Coincidentemente, Arlindo Ma-

pande, o recém-demissionário,  por 

algumas vezes apoiou o Maxaque-

ne, disponibilizando equipamento 

desportivo e arcando com outras 

despesas, não estivesse o clube a 

atravessar problemas financeiros. 

Mas é um facto incontroverso que 

este cometeu um erro de cálculo 

ao minimizar, à priori, a relevância 

das empresas que tradicionalmente 

apoiavam o clube, nomeadamente, 

LAM e ADM, as quais, peremp-

toriamente afirmaram, muito antes 

do pleito, que deixariam de apoiar 

o clube caso o candidato Nuro 

Americano, antigo guarda-redes 

do clube e da selecção nacional e 

funcionário reformado da LAM 

não vencesse o pleito. 

Esta posição das empresas retro-

mencionadas foi considerada como 

uma chantagem, mas estas não fin-

caram pé, pois argumentavam que 

sendo elas que apoiavam o clube, 

era coerente que também fossem 

elas a gerir os fundos que disponi-

bilizam. 

Os sócios do Maxaquene man-

daram passear as empresas Li-

nhas Aéreas de Moçambique e 

Aeroportos de Moçambique que 

impunham um candidato, o que, 

usando a hermenêutica popular, 

criou condições para uma vitória 

retumbante e folgada do candi-

dato Mapande.  Mas essa ousadia 

de Mapande e alguns sócios, os 

quais foram  votar em massa sem 

medirem as consequências que 

adviriam, está a reflectir-se negati-

vamente na situação do clube nos 

dias que passam.

 Aliás, para alguns entendidos a 

confiança de voto dada  a Mapan-

de  foi o passar de uma mensagem 

de que o associativismo devia estar 

acima do interesses das empresas 

integradoras.

 Mas o que não calcularam é que 

gerir uma colectividade da dimen-

são do Maxaquene, que movimen-

ta para além de futebol mais moda-

lidades, para além de possuir infra 

estruturas cuja manutenção exige 

muito dinheiro não é tarefa fácil.

 E não tardou  que a direcção de 

Mapande mostrasse todo o tipo de 

fragilidades, sobretudo de índo-

le financeiro, o que fez com que a 

situação no clube tida antes como 

crítica, atingisse contornos sim-

plesmente alarmantes.

Cabisbaixo, resignado, envergo-

nhado e sem soluções à vista, quer 

de longo , médio ou curto prazo , 

Arlindo Mapande  remeteu-se ao 

silêncio, e muitas vezes pouco re-

ceptivo à comunicação social. 

 E muitos vaticinavam o que era 

quase previsível : a sua saída pela 

porta pequena numa agremiação 

que nem devia ter entrado.

 Aliás, para mostrar que Arlindo 

Mapande foi vítima da sua inge-

nuidade as eleições para a escolha 

do presidente do Maxaquene so-

freram inicialmente uma adiamen-

to, numa altura em que apenas a 

candidatura deste é que tinha dado 

entrada.

 O adiamento, segundo a explica-

ção dada na altura, visava garantir 

uma melhor organização, onde 

os principais patrocinadores, no-

meadamente as Linhas Aéreas de 

Moçambique e os Aeroportos de 

Moçambique pudessem estar mais 

envolvidos e mais presentes, não só 

na organização, mas também para 

reorganizar o clube antes do sufrá-

gio interno. E estava claro que não 

estavam a favor de uma pessoa de 

fora das empresas patrocinadoras.

Sabe-se que inicialmente as elei-

ções estavam agendadas para o dia 

28 de Abril de 2018.

A derrocada

Porque contra factos não há ar-

gumentos, Arlindo Mapande  , 

vendo-se encurralado ,  tanto assim 

que os  trabalhadores estão a rei-

vindicar 11 meses  de salários em 

atraso , não teve outra saída senão 

colocar o seu lugar à disposição, 

uma posição tida como a mais sen-

sata, ainda que peque por vir tar-

diamente. 

Na verdade, como forma de pres-

sionar a direcção, os trabalhadores 

chegaram a entrar em greve, o que 

em parte precipitou a saída de Ma-

pande.

Esta greve dos trabalhadores do 

Maxaquene chegou a inviabilizar a 

realização de uma partida referente 

aos play-off da final da Liga Mo-

çambicana de Basquetebol Mozal, 

o que deixou o então homem forte 

do clube  praticamente  com a ima-

gem totalmente beliscada.

De referir que Arlindo Mapande e 

Rafindine Mahomed são os únicos 

presidentes do clube que vieram de 

fora das empresas patrocinadoras,  

contrariamente aos restantes, entre 

eles, Nuro Americano, José Vie-

gas, José Solomone Cossa e Nuro 

Americano.

O  Maxaquene precisa de antídoto para voltar a sorrir

A 
prestação dos Mambas, desde que Luís 

Gonçalves, o técnico português, de 47 

anos de idade, assumiu o comando téc-

nico da selecção em Agosto do presente 

ano, está a surpreender muita gente pela positiva. 

Gonçalves substituiu Victor Matine, antigo trei-

nador interino dos Mambas.

 Com efeito, sob batuta de Luís Gonçalves os 

Mambas venceram os três jogos que disputaram, 

para além de não terem sofrido nenhum golo, fac-

to até então inédito.

 Com efeito, na era Abel Xavier o maior Calca-

nhar de Aquiles residia no sector defensivo, pois 

inexplicavelmente os nossos defesas eram batidos 

em circunstâncias estranhas.

Entretanto, na  primeira partida, os Mambas der-

rotaram as Maurícias, adversário teoricamente 

acessível, por uma bola sem resposta, fora, para em 

casa voltarem a vencer o mesmo adversário, mas 

desta feita por duas bolas sem concorrência. 

As duas partidas estavam inseridas nas elimina-

tórias de acesso ao  Mundial-2022, prova na qual 

Moçambique nunca tomou parte.

 No terceiro jogo inserido na Data- FIFA , Mo-

çambique venceu, fora de portas, a selecção do 

Quénia, por uma bola sem resposta.

 Com estes resultados o público está a voltar a de-

positar confiança nos Mambas, o que faz antever 

que muita gente acorra em massa ao Estádio Na-

cional do Zimpeto, no próximo dia 14 de  Novem-

bro, para assistir a partida Moçambique- Ruanda, 

inserida nas qualificações para o CAN- 2021.

 De salientar que Luís Gonçalves foi adjunto de 

Abel Xavier nos Mambas, de Janeiro de 2016 a 

Maio de 2018. 

O técnico português  também passou por vários 

clubes da terra que o viu nascer, com destaque para 

Sporting, FC Porto e Tondela, ocupando diversas 

posições.

Antes de assinar o contrato com a FMF  orientava 

a selecção de sub-16 da China. 

 Na hora da sua apresentação como novo selec-

cionador dos Mambas começou por agradecer à 

federação chinesa pela oportunidade dada, mas, 

segundo contou,  percebeu que o apelo de Mo-

çambique era muito forte, daí ter abraçado o pro-

jecto.

“Estou aqui, sou seleccionador de Moçambique e 

de mim podem esperar compromisso, trabalho e 

ambição”, disse Luís Gonçalves.

Mambas reerguem dos 
escombros
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Dados parciais até então divul-
gados pelos órgãos eleitorais, 
em diferentes distritos da 
província de Nampula, uma 

região tradicionalmente dominada 

pela Renamo, indicam que, desta vez, 

a história não se repete e a hegemonia 

da perdiz foi quebrada. 

A Renamo e o seu candidato presi-

dencial, Ossufo Momade, poderão 

averbar a pior derrota de sempre na 

história das eleições gerais em Mo-

çambique. Até esta quinta-feira, a 

contagem dos votos continuava abai-

xo dos 30%, contudo os números di-

vulgados são pouco simpáticos para 

o maior partido da oposição e o seu 

candidato que por sinal, é natural des-

ta província. 

O mais dramático é que a Renamo 

está a perder mesmo em municípios 

onde saiu vitorioso nas eleições autár-

quicas de 2018, mormente a cidade 

de Nampula, Angoche, Nacala Porto, 

Ilha de Moçambique e na vila muni-

cipal de Malema.   

A província de Nampula escreveu 

um total de 2.364 eleitores distribuí-

dos em 1065 Assembleias de Voto e 

3.486 mesas. Contudo, apenas pouco 

mais de um milhão de eleitores é que 

foram votar. 

Os números são irrefutáveis e a fa-

mosa “goleada” proclamada por Filipe 

Nyusi, candidato presidencial da Fre-

limo, tende a consumar-se. Contudo, 

também é um facto irrefutável, no 

caso concreto da província de Nam-

pula, que parte do sucesso da Frelimo 

e do seu candidato resulta do apoio da 

Polícia da República de Moçambique 

e dos órgãos eleitorais, sobretudo o 

Secretariado Técnico de Administra-

ção Eleitoral (STAE).      

As manobras fraudulentas foram tan-

tas e executadas de várias formas. Nas 

urnas houve introdução de boletins 

pré-votados a favor da Frelimo e de 

Filipe Nyusi, números excessivos de 

votos especiais, troca de cadernos elei-

torais, eleitores impedidos de votar 

porque os boletins de voto esgotaram 

ou porque as urnas estavam cheias e 

sem espaço para introduzir mais bo-

letins de voto. Noutros casos, delega-

dos de lista ou Membros das Mesas 

de Votação (MMVs) indicados pelos 

partidos políticos da oposição (Rena-

mo e o Movimento Democrático de 

Moçambique – MDM) foram excluí-

dos, detidos e até assassinados). Em 

muitos distritos da província como é 

o caso de Angoche, mais de 80% dos 

votos foram contabilizados na sede do 

STAE, sob alegação de que não havia 

condições de segurança nos postos de 

votação. A Unidade de Intervenção 

Rápida (UIR) é que foi responsável 

pelo transporte de urnas dos locais 

de votação até ao STAE distrital. A 

contagem de votos foi feita sem a pre-

sença dos representantes dos partidos 

políticos da oposição e era coordena-

da directamente pelo director distrital 

do STAE, Ussene Fernando. Como 

resultado dessa exclusão, os editais 

não têm assinaturas dos represen-

tantes dos partidos da oposição, mas 

estão a ser validados pelos órgãos elei-

torais.               

Na Escola Primária Completa 7 de 

Abril, na cidade de Nampula, os no-

mes de eleitores constantes no cader-

no eleitoral da Assembleia de Voto 

número 03005-0713/03346-01 não 

coincidiam com os números dos car-

tões de eleitores. Em consequência 

disso, as pessoas foram impedidas de 

votar. Contudo, na entrada principal 

da escola, encontrava-se um escruti-

nador portando listas com nomes e, 

interpelava os eleitores que não con-

seguiram votar por inexistência de 

nomes nos cadernos eleitorais. Per-

guntava-os o nome e encaminhava-os 

para outra mesa, onde podiam votar 

sem que o nome constasse no cader-

no.

Ainda no posto de votação insta-

lado na escola 7 de Abril, o núme-

ro de votos especiais foi tanto de 

tal forma que os boletins de voto já 

não eram depositados nos envelopes 

apropriados, mas dentro das urnas. 

Coincidência ou não, grande parte 

dos votantes provinham das mesmas 

organizações. Eram observadores da 

Organização Nacional de Professores 

(ONP), ADEMIMO e FOMOE.

Foi nesta Assembleia de Voto que 

foi detido um eleitor com vários bo-

letins de voto pré-assinalados a favor 

da Frelimo e de Filipe Nyusi. O caso 

desaguou no Tribunal Judicial da Ci-

dade de Nampula onde o infractor foi 

julgado nesta quinta-feira.  

     
Votação decidida a tiros   
O processo eleitoral no distrito de 

Angoche contraria as conclusões de 

organizações da sociedade civil e de 

outras esferas da sociedade moçambi-

cana que apelidam o pleito de justo e 

calmo. Baleamentos, mortes, ferimen-

tos, detenções, enchimento de urnas, 

impedimento de cidadãos de exercer 

o seu direito de voto e vandalização 

do património público e privado foi 

o cenário que caracterizou a eleição 

neste ponto do país. Mais de 80% dos 

boletins de votos do distrito de An-

goche foram contabilizados na sede 

STAE, um dia depois de votação sob 

alegação de que não havia condições 

de segurança nas Assembleias de 

Voto.  

Como vem sendo rotineiro, a UIR 

e o STAE na pessoa do seu director 

distrital, Ussene Fernando foram os 

“pontas de lança”.

Consta que mais de 100 boletins pré-

-votados foram encontrados na posse 

de alguns eleitores incluindo presi-

dentes das mesas das Assembleias 

de Voto. A esmagadora maioria dos 

boletins pré-votados tinham sido as-

sinalados a favor do partido Frelimo 

e o seu candidato presidencial, Filipe 

Nyusi.

Em Angoche, 54 MMVs indicados 

pelos partidos de oposição (Renamo 

e o Movimento Democrático de Mo-

çambique) foram excluídos. A super-

visão do processo de votação da parte 

do STAE foi efectuada apenas pelo 

respectivo director porque as viaturas 

alugadas para o efeito foram devolvi-

dos aos respectivos proprietários sob 

alegação de que os termos contratuais 

tinham sido cumpridos.

Na Escola Primária Completa de In-

guri, arredores da cidade de Angoche, 

mais concretamente nas Assembleias 

de Voto número 03082-03 e 03082-

05 muitos eleitores foram impedidos 

de votar sob alegação de que os bo-

letins de voto para a eleição dos de-

putados da Assembleia da República 

e das Assembleias Provinciais tinham 

acabado.

De um dos presidentes da Mesa de 

Voto, o SAVANA soube que o nú-

mero de boletins de voto era inferior 

ao número de leitores inscritos.

Na Escola Primária do Primeiro e Se-

gundo Graus de Farlahi de Mussorri-

ri, dentro de município de Angoche, 

três eleitores foram detidas na posse 

de cerca de duas dezenas de boletins 

de voto, pré-votados a favor da Freli-

mo e o seu candidato. Os infractores 

foram entregues as instâncias judiciá-

rias onde foram julgadas e condena-

das a penas que variam de quatro a 

seis meses. Nos dois casos, as penas 

foram convertidas em multas onde 

imediatamente foram pagas e os pre-

varicadores restituídos à liberdade. A 

maioria dos editais entregues as me-

sas de voto não era originais, mas sim 

cópias.  

No Posto Administrativo de Nama-

ponta, a votação decorria lentamente 

e as enchentes eram enormes. A len-

tidão dos MMVs irritou os populares 

e gerou confusão. Foi accionada a po-

lícia para repor a ordem. Chegados no 

local, os agentes da UIR lançaram gás 

lacrimogéneo e dispersaram as pes-

soas. Depois recolheram urnas para o 

STAE distrital. A votação foi inter-

rompida muito antes das 18 horas. 

Em jeito de retaliação, a população 

evadiu a residência do chefe do posto 

e vandalizou tudo o que encontrou. 

A viatura do chefe do Posto também 

não escapou. Foi incendiada. 

No Posto Administrativo de Aúbe 

foram feitos reféns os MMVs e tran-

cou-se o posto de votação. A confusão 

começou quando um dos presidentes 

de mesa anunciou que a urna estava 

completamente cheia, uma hora de-

pois da abertura dos postos de vota-

ção e não havia espaço para depositar 

mais boletins de voto dos eleitores 

que estavam na bicha.      

Na cidade de Angoche e arredores, 

pouco depois das 18 horas, a popu-

lação cercou os locais de votação ale-

Renamo não resiste em Nampula

Ossufo Momade: quando o santo da 
casa não faz milagres
UIR e STAE determinam vitória da Frelimo e do seu candidato presidencial em Angoche

 Por Raul Senda, em Nampula

Ossufo Momade, momentos após votar na Ilha de Moçambique
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gando que queria impedir o desvio ou 

troca de urnas. Perante a situação, os 

presidentes das mesas recusaram ini-

ciar com a contagem por falta de se-

gurança. Os MMVs pediram o refor-

ço policial, mas como em Angoche, o 

número de efectivos não era suficien-

te, pediu-se apoio da província.

Cerca de uma hora de madrugada do 

dia 16, o reforço da província entrou 

no distrito e imediato foi encaminha-

do para os postos de votação proble-

máticos. Chegado nestes locais, a po-

lícia lançou gás lacrimogéneo contra 

populares amotinados. Nalguns casos 

disparou balas verdadeiras para os 

manifestantes. Depois de escorraçar 

os amotinados, recolheu urnas e le-

vou para o STAE distrital onde foram 

armazenadas num local cuja chave 

estava apenas na posse do respecti-

vo director. Os delegados de lista da 

oposição que tentaram contestar a 

actuação da UIR foram espancados. 

O SAVANA sabe que apenas os pre-

sidentes das mesas é que acompanha-

ram a polícia dos postos de votação 

até aos armazéns do STAE distrital.

Foi numa dessas incursões da UIR 

que a população de Namaripe revol-

tou-se e queimou as salas de aulas de 

construção precária na escola primá-

ria local. No centro da cidade de An-

goche e arredores, membros da Rena-

mo colocaram barricadas, queimaram 

pneus e impediram a circulação de 

viaturas em diferentes pontos. Justifi-

caram a acção referindo que queriam 

impedir a chegada da UIR nos locais 

de votação. A ponteca, que estabelece 

a ligação entre o centro da cidade de 

Angoche e o Posto Administrativo de 

Namaponta, foi destruída por mem-

bros das Renamo, supostamente, em 

protesto contra a actuação da UIR. 

Até esta quinta-feira, a comunicação 

por estrada, entre os dois pontos era 

completamente impossível. 

Um delegado de lista da Renamo foi 

atingido mortalmente pelas balas dis-

paradas por agentes da UIR no po-

voado de Luaze, cerca de 50 quilóme-

tros do centro de Angoche. 

O delegado de lista da Renamo, cujo 

nome não conseguimos apurar, foi 

enterrado na tarde desta quinta-fei-

ra, sem a presença das lideranças do 

partido ao nível do distrito, sob argu-

mento de que a UIR impediu a sua 

deslocação ao local de infortúnio.

Até ao fecho da nossa edição, esta 

quinta-feira, as detenções dos pre-

sumíveis prevaricadores, maiorita-

riamente pertencentes a Renamo, 

continuavam. A caça ao homem está 

acontecer no interior do distrito. 

Nesta quarta-feira, o SAVANA pre-

senciou a chegada de sete detidos 

entre jovens e idosos, todos ligados à 

Renamo, acusadas de perturbação de 

ordem pública durante o processo de 

votação. Amarrados com cordas, os 

detidos foram dirigidos para o pátio 

traseiro do comando distrital onde 

foram brutalmente torturados. A vio-

lência foi enorme de tal forma que os 

gritos ouviam-se na rua.      

Pouco antes do encerramento das 

urnas, cerca das 16 horas, o governa-

dor da província de Nampula, Victor 

Borges, chegou no distrito. Pernoitou 

e saiu de Angoche cerca das 12 horas 

do dia 16.

Não se sabe ao certo da agenda que 

levou o governador provincial ao dis-

trito de Angoche, mas a oposição es-

tranha a visita surpresa, na medida em 

que não tinha sido agendada. 

Contudo, André José, porta-voz da 

Frelimo em Angoche, olha para visita 

de Victor Borges como normal.

“Para além de ser governador da 

província, o camarada governador é 

chefe adjunto do gabinete provincial 

de eleições. Nessas duas qualidades 

pode deslocar-se a qualquer ponto da 

província para trabalho de Estado ou 

para o partido”, justificou-se.

André José acusa a Renamo de ser 

o principal responsável pela violên-

cia pós eleitoral. Referiu que poucos 

antes da votação, o edil de Angoche, 

Ossufo Raja, andou pelos bairros do 

município e pelos restantes postos 

administrativos do distrito a instigar 

seus membros a usar violência no dia 

da votação. 

Para o porta-voz do partido no poder, 

a sua organização sempre pautou pelo 

civismo. Sublinha que se não aconte-

ceu o pior nestas eleições é porque os 

membros da Frelimo ignoraram todas 

provocações da Renamo desde a cam-

panha eleitoral. 

Quanto ao aparecimento de boletins 

pré-votados a favor da Frelimo e do 

seu candidato, André José disse que 

são falsos e tudo não passou de in-

venções da oposição para manchar o 

nome da Frelimo.               

“Foram membros da Renamo, na pes-

soa do presidente do município, que 

inventou os boletins com objectivo de 

desviar a opinião pública. Mas, como 

o povo é maduro, descobriu as mano-

bras da Renamo e as consequências 

são as derrotas que estão averbar nes-

tas eleições em todo o país”, disse.      

André José critica a actuação os ór-

gãos de administração da justiça. Diz 

que está a ceder a pressão pública e 

como consequência está a deixar de 

fazer justiça. Exemplificando, o nos-

so entrevistado referiu que a Frelimo 

apresentou oito queixas relaciona-

das com os crimes eleitorais. Sucede 

que até ao momento não se conhece 

o desfecho desses casos. São crimes 

Maputo-cidade acordou 

calmo e com pouca cir-

culação de viaturas e pes-

soas nas principais ruas e 

avenidas da cidade, onde pouco mais 

de 700 mil potenciais eleitorais, de 

um universo de 12.9 milhões, eram 

esperadas para votar o Presidente da 

República e a Assembleia da Repú-

blica.

Por força da mudança legislativa in-

troduzida no pacote de descentrali-

zação, a capital moçambicana deixou 

de ter a figura de governador. Terá 

um Secretário de Estado indicado 

centralmente, ou seja, tecnicamente 

nada mudou. 

Logo por volta das 7:00, do dia da 

votação, já era visível a ansiedade de 

pessoas que circulavam nas artérias 

da capital, com o cartão de eleitor, 

tentando localizar as mesas nas quais 

deviam exercer o seu direito cívico. A 

palavra de ordem era votar mais cedo 

para ganhar o dia. Este era o caso de 

Joselina Matias, uma estudante uni-

versitária de 22 anos, que votou pela 

primeira vez. “Não votei na conti-

nuidade. Acredito, que o Parlamento 

com um bom equilíbrio de forças, é 

saudável para a democracia”, frisou.   

Na ronda feita pelo jornal, desde as 

primeiras horas, constatou-se que 

nos principais postos de votação da 

capital, localizados nas escolas se-

cundárias da Polana, Josina Machel, 

bem como na EPC 3 de Fevereiro, 

com seis, cinco e quatro mesas ins-

taladas, respectivamente, registou-se 

uma afluência considerável. 

Destaque para jovens, alguns dos 

quais iam exercer o seu direito pela 
primeira vez.
Nas mesas instaladas na Escola Se-
cundária da Polana, eram notáveis 
enchentes em todas as filas, com cer-
ca de 200 pessoas cada.
Naquele, local votou a maior parte 
dos dirigentes e figuras do Estado.
Na ocasião, o Presidente da Comis-
são Nacional de Eleições (CNE), 
Abdul Carimo, reiterou a importân-
cia de cada cidadão dirigir-se às me-
sas de votação, assinalando que 
“tudo correu da melhor forma possí-
vel, ordeira e sem sobressaltos, visto 
que todos os materiais estavam dis-
poníveis para o acto”.
Até cerca de 1:00 antes do fim da vo-
tação, a situação estava estabilizada, 
com alguns locais já vazios aguar-
dando a hora da contagem. Contudo, 
o nível de participação não passava, 
em muitas mesas, de 50 por cento. 
Por volta das 18, hora do fecho das 
urnas, em Maputo começou a amea-
ça de chuva, terreno fértil para o fe-
nómeno “enchimento de urnas”. Na 
EPC de 3 de Fevereiro, onde votou o 
antigo estadista Armando Guebuza, 
que não foi visto a fazer campanha 
para Nyusi, o candidato da Frelimo 

venceu com 707 votos, contra 202 

de Daviz Simango e 226 de Ossufo 

Momade. Nesta escola estavam ins-

taladas 4 mesas, com 1678 eleitores 

inscritos.  

Maputo-província 
Com cerca de um milhão de poten-

ciais eleitores, distribuídas em 644 

mesas, na província de Maputo, so-

bretudo, Boane e Matola, a votação 

também decorria com tranquilidade. 

Na EPC de Chinonaquila, um po-

voado do distrito de Boane, estavam 

montadas cinco mesas, mas apenas 

três tinham uma afluência conside-

rável. Em menos de duas horas, as 

outras duas já não tinham eleitores. 

Jelson Bila chegou cedo, depois de 

uma noite mal dormida nas “bar-

racas do 16”.  “Quero resolver cedo 

este assunto e tomar uma sopa e tirar 

a ressaca”, atirou. 

Os chefes dos bairros, uma estrutu-

ra de base da Frelimo, compunham 

maioritariamente os assentos des-

tinados a delegados de candidatu-

ra, mas outros posicionaram-se em 

lugares estratégicos dos acessos que 

davam aos centros de votação para 

recordar a necessidade de “voto cer-

to”. O recenseamento dos membros, 

mobilização, incentivos e até intimi-

dação terá sido a receita usada pela 

Frelimo um pouco por todo o país 

para lograr números notáveis nestas 

eleições. “A nossa estratégia foi clara: 

se conseguíssemos que os nossos cer-

ca de 4 milhões de eleitores fossem 

votar, a vitória estaria clara. É o que 

aconteceu”, rematou um integrante 

do Gabinete eleitoral da Frelimo. 

Nos primeiros editais que iam sendo 

afixados,  na província de Maputo, 

Filipe Nyusi conseguia mais votos 

que o seu partido, mas Ossufo Mo-

made (Renamo), baqueava perante 

a Renamo. Numa mesa no EPC de 

Chinonaquila, Ossufo Momade ob-

teve 09 votos, mas o seu partido teve 

109 votos. 

“Isto mostra uma clara ideia do elei-

torado. Dar a presidência a Nyusi, 

mas votar um Parlamento equilibra-

do”, comentou um analista. 

Na cidade da Matola, o maior cir-

culo eleitoral da província de Ma-

puto, a frustração tomava conta dos 

apoiantes da Renamo, que viam a 

Frelimo a disparar nas contagens. É 

que a Renamo conseguiu resultados 

notáveis nas eleições autárquicas de 

2018. Aliás, a oposição é maioria na 

Assembleia Municipal da Matola. 

A Renamo e António Muchanga, 

cabeça-de-lista da Renamo na pro-

víncia, terão sido penalizados nestas 

eleições por não terem reclamado de 

forma musculada a alegada “fraude 

eleitoral”, que sofreram nas autár-

quicas de 2018. Nos outros distritos 

da província de Maputo (Moamba, 

Manhiça, Marracuene, Matutuíne, 

Magude), o padrão de votação era o 

mesmo. Mais votos para Filipe Nyusi 

e Frelimo e a abstenção a rondar aos 

50%. Nas eleições gerais de 2014, a 

Frelimo obteve 68.36% dos votos, 

contra 17.15% da Renamo e 12.28% 

do MDM. A Frelimo elegeu 12 de-

putados, Renamo (3) e MDM (2).       

que têm a ver com a vandalização dos 

bens móveis e imóveis dos membros 

da Frelimo, sabotagem de material 

eleitoral, ameaças e ofensas corpo-

rais. Contudo, em menos de 24 ho-

ras o Tribunal julgou e condenou três 

membros da Frelimo sem nenhuma 

prova.  

Por seu turno, Ossufo Raja nega 

as acusações e diz que ele e os seus 

membros é que estão a ser vítimas das 

perseguições da Frelimo por via da 

polícia. Devido as intimidações, o edil 

diz que há dias que não dorme na sua 

residência oficial por temer o pior. 

Sublinha que todos dias recebem in-

formações de membros da Renamo 

que são detidos, torturados e assas-

sinados, mas que ninguém de direito 

age, o que leve a concluir que a Freli-

mo é que está por detrás dessas per-

seguições.     

De acordo com Raja, os fiscais da 

Renamo neutralizaram mais de 50 

MMVs indicados pela Frelimo a co-

meter ilícitos eleitorais. Todos casos 

foram entregues a polícia com as res-

pectivas provas, mas a polícia solta. 

Nada de anormalidade  
O presidente da Comissão Distrital 

de Eleições de Angoche, Domingos 

Amisse e o director do STAE, Ussene 

Fernando, são da opinião de que ao 

nível organizacional, o processo elei-

toral decorreu com normalidade. 

Sublinham que o processo foi man-

chado por actos de violência prota-

gonizados pelos partidos da oposição 

sobretudo a Renamo, que instigou 

seus membros a não abandonar pos-

tos de votação após o exercício do seu 

direito cívico que desaguou na violên-

cia.

Domingos Amisse e Ussene Fernan-

do dizem que a contagem dos votos 

foi feito na sede do STAE, porque nos 

locais de votação não havia condições 

de segurança. Negam a exclusão dos 

delegados da oposição quer na fiscali-

zação da votação assim como da con-

tagem dos votos. Quanto ao número 

de boletins que foi inferior ao número 

de eleitores assim como a troca de 

editais originais por cópias nos kits, 

os dois dirigentes responsabilizam o 

STAE ao nível da província por ser 

a entidade que fez o empacotamen-

to do material eleitoral destinado aos 

distritos. 

Maputo-cidade e província 

Votação tranquila



24 Savana 18-10-2019CULTURA

Matilde Chissumba
(Faleceu)

Seu Neto Danilo Matsimbe, famílias Mat-

simbe, Chissumba e demais familiares, 

comunicam com profunda mágoa e cons-

ternação o falecimento do seu ente queri-

do Matilde Chissumba, vítima de doen-

ça, cujo funeral se realizou, dia 16/10/19. 

À família enlutada apresentam as mais 

sentidas condolências. Descanse em paz

Hoje e amanhã, dias 18 e 19 
do corrente mês, o público 
da cidade de Maputo vai 
testemunhar a apresentação 

da primeira mostra de “A Noite das 
Hienas”, um projecto levado a cabo 
pelo Teatro da Rainha, de Portugal 
e actores ligados a Escola de Co-
municação e Artes da Universidade 
Eduardo Mondlane (ECA-UEM). 
As apresentações estão marcadas 
para às 18 horas no palco do Centro 
Cultural Universitário da UEM, es-
tado prevista uma lotação de 80 lu-
gares por sessão.

Trata-se de um exercício/espectácu-

lo que resulta de um diálogo entre a 

peça de teatro “A noite dos Visitan-

tes”, do dramaturgo alemão Peter 

Waiss com poemas de “A Babalaze 

das Hienas” do poeta moçambicano 

José Craveirinha. A encenação está a 

cargo de Fernando Mora Ramos, um 

dos mais conceituados encenadores 

portugueses e director do Teatro da 

Rainha, que cresceu em Moçambique 

e aqui começou a sua carreira teatral, 

que já dura mais de 40 anos. 

Os dois textos reflectem sobre as 

tragédias humanas engendradas pela 

guerra e pela pobreza. E, mais pro-

fundamente, sobre o neocolonialismo 

de que são vitima países em via de de-

senvolvimento e acabados de sair do 

colonialismo. Se de um lado estamos 

perante uma história de uma família 

camponesa, que lhes falta até o que 

comer, e cuja única riqueza é um la-

cinho cor-de-rosa, que numa noite se 

vê invadida por dois estranhos, cada 

um ao seu tempo e com estratégias 

contraditórias, mas ambos decididos 

em pilhá-la e matar, – doutro somos 

confrontados com poemas que põem 

a nu as mais bizarras tragédias decor-

rentes da guerra, a mãe das tragédias. 

Enquanto Weiss recorre ao verso e a 

rima, para, digamos, fugir do enguiço 

da psicologia, e agravar mais ainda 

a trama, os poemas de Craveirinha 

encontram no exagero, o tom mais 

apropriado para denunciar a barbá-

rie. O que, obviamente, resulta numa 

complicação interpretativa, pelos 

múltiplos sentidos que esse diálogo 

sugere. E as opções da encenação, em 

termos de jogo dos actores, escolha 

da cenografia e demais ingredientes 

necessários para confeccionar o es-

pectáculo, acabam sendo um trabalho 

de descomplicar complicando doutra 

maneira, aliás, simplificando. 

A designação “exercício/espectácu-

lo” deve-se ao facto de se pretender 

pôr à vista um work in progress. Visto 

que se trata dum trabalho ainda em 

construção, e cujo resultado final 

prevê-se concluído até próximo ano. 

Entretanto, nesta primeira mostra, 

na verdade um ensaio aberto, o pú-

blico já pode se deliciar de uma cena 

que explora a plasticidade corporal 

e rítmica, própria do teatro popular 

moçambicano, e que acaba fazendo 

desta encenação, tal como o encena-

dor Fernando Mora Ramos designa, 

uma “coreografia escultórica”. Há no 

jogo dos actores uma referência as 

esculturas de Chissano e desenhos 

de Malangatana, pela referência a 

colectividade, no sentido de união e 

resiliência do povo.  

Este exercício/espectáculo preten-

de partilhar, para além do diálogo 

artístico levado a cabo entre os dois 

países, também a dimensão pedagó-

gica que justifica o intercâmbio entre 

o Teatro da Rainha e a ECA-UEM, 

especificamente, o curso de Teatro. 

Lembrar que no ano transacto o Tea-

tro da Rainha realizou na ECA uma 

“A Noite das Hienas” 

Peter Waiss e José Craveirinha em diálogo
oficina de encenação orientada pelo 

professor Joseph Danan, da Sobonne 

Nouvelle (Paris), e pelo encenador e 

professor, Luís Varela.

Este exercício/espectáculo conta com 

a interpretação dos actores (professores 

e ex-estudantes da ECA) Castigo dos 

Santos, Fernando Macamo, Josefina 

Massango, Maria Clotilde, Samuel 

Nhamatate e Venâncio Calisto, que 

também faz assistência a encenação, a 

cenografia e figurinos estão ao cargo 

Sara Machado. 
(V.M).
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Foi o sexto processo eleitoral 
que Moçambique organizou 
desde que o Acordo Geral de 
Paz de Roma, em 1992, obri-

gou à instauração do que se conside-
ra “sistema democrático moçambi-
cano”. Nisto, e olhando igualmente 
para o facto de ter sido a primeira 
vez que o país iria eleger os seus go-
vernadores de província, deixando 
para trás a lógica da indicação cen-
tralizada, a votação e todo o proces-
so seguinte eram aguardados com 
bastante expectativa, apesar dos 
crónicos e convenientes problemas 
organizacionais do Secretariado 
Técnico de Administração Eleitoral 
(STAE) e da Comissão Nacional de 
Eleições (CNE).

Talvez por causa mesmo da grande 

expectativa que o processo carregava, 

a Sociedade Civil se tenha esmerado 

na criação de condições para a “mo-

nitoria total” do processo, vontade 

frustrada pelas polémicas e sempre 

questionáveis atitudes dos órgãos 

eleitorais. São muitos os observa-

dores da Sociedade Civil que não 

puderam desempenhar o seu papel 

simplesmente porque os gestores 

eleitorais não permitiram. 

Os partidos políticos da oposição 

também se prepararam para garantir 

que o voto de cada um e de todos 

contasse, mas todo o esforço pare-

ce ter resultado em fracasso, pois as 

irregularidades que se têm assistido 

desde 1994 voltaram a fazer parte 

deste processo. 

São irregularidades que, em voz bai-

xa, a oposição já começou a apegar-

-se a elas para justificar os números 

pouco simpáticos que têm estado a 

transpirar do apuramento parcial. 

Provavelmente, se a tendência dos 

resultados do apuramento parcial 

se mantiver, o partido no poder vai 

conseguir os melhores resultados de 

toda a história eleitoral na província 

de Tete, onde tradicionalmente a 

Renamo sempre obteve resultados 

favoráveis.

Muito provavelmente, a terceira for-

ça política nacional, o MDM, pode-

rá vir a perder o único deputado que 

tem neste círculo eleitoral. A divisão 

poderá ficar mesmo entre a Frelimo 

e a Renamo, mas com o partido no 

poder a apresentar uma performance 

bem acima da conseguida nas gerais 

de 2014.  

A confirmar-se a actual tendência, 

estará-se perante resultados que de-

verão levar a oposição a uma reflexão 

profunda sobre o seu futuro. 

Em 2014, a Frelimo e a Renamo dis-

putaram, taco-a-taco, a eleição dos 

deputados pela província de Tete. 

No fim, a Frelimo elegeu 11 depu-

tados, a Renamo 10, tendo a última 

vaga sido preenchida pelo MDM. 

Aliás, para as presidenciais, o fale-

cido Afonso Dhlakama suplantou 

Filipe Nyusi em pouco mais de 17 

mil votos. Concretamente, foram 

235.430 votos para Afonso Dhlaka-

ma e 217.190 para Filipe Nyusi. Os 

números parciais conhecidos e refe-

rentes à votação de 15 de Outubro 

indicam que Ossufo Momade está 

completamente distante deste de-

sempenho do seu antecessor. 

As ilicitudes de sempre 
As situações mais preocupantes e 

que, estranhamente, continuam a 

ter lugar tem a ver com o compor-

tamento dos agentes eleitorais e da 

Polícia da República de Moçambi-

que (PRM). Nesta abordagem, en-

tram em cena elementos estranhos 

ao processo, mas, regra geral, do 

partido Frelimo, que fazem questão 

de marcar presença permanente nas 

assembleias de voto e sempre com a 

missão de recordar aos eleitores so-

bre a necessidade de apostar no cha-

vão “votar certo”.

Em Tete, por exemplo, esta realidade 

foi notória logo pela manhã, na vila 

sede do distrito de Moatize. O pro-

tagonista principal era um indivíduo 

reincidente e especializado nessas 

andanças de violação de tudo quan-

to é lei, o controverso presidente do 

município de Moatize, Carlos Por-

timão, que antes de se declarar um 

político activo, era agente da polícia 

de trânsito. 

De fila em fila, nalgum momento, 

de forma sorrateira, o edil procurava 

recordar a todos sobre a direcção que 

deviam dar ao voto. A Polícia assis-

tiu e nada fez. Aliás, em muitos mo-

mentos, era o edil a ir saudar a Po-

lícia e a encorajá-la a comportar-se 

de forma afável e conveniente para a 

Frelimo e agressiva para a oposição. 

Outra realidade irregular foi a pre-

sença, nas assembleias de voto, de 

dois delegados do partido Frelimo, 

quando a lei abre espaço para um 

único delegado por cada organiza-

ção. Notou-se isto em várias mesas 

de Moatize e dos subúrbios da cida-

de de Tete, a exemplo da Escola Pri-

mária Completa de Ngungunhana. 

As assembleias de voto tinham dois 

delegados da Frelimo e nenhum da 

oposição, uma ocorrência que tam-

bém pode ser reveladora do nível de 

desorganização da oposição. 

Já no fecho das assembleias para dar 

início à contagem dos votos, outros 

cenários que apimentam a ideia de 

uma eleição não transparente suce-

deram, a exemplo da expulsão, de-

tenção e não afixação de editais.

Detenções 
Em relação a isso, a Sala da Paz em 

Tete reportou o facto de, exacta-

mente na altura em que a contagem 

estava para começar, quatro obser-

vadores seus terem sido detidos no 

distrito de Cahora Bassa. No acto da 

detenção, nada foi dito aos observa-

dores. Só souberam no Posto Policial 

que tinham sido detidos pelo facto 

de não se terem apresentado antes 

às autoridades do distrito. Ou seja, 

“não se apresentou ao administrador, 

não tem direito de trabalhar nesse 

distrito”. 

Aliás, no Posto Policial, os observa-

dores souberam que, afinal, a deten-

ção tinha sido ordenada exactamen-

te pelo administrador do distrito. E, 

estranhamente, a detenção tinha de 

ter lugar quando estivesse prestes 

a começar a contagem dos votos. 

Tratou-se, a todos os títulos, de uma 

detenção arbitrária, pela qual as ví-

timas deveriam intentar uma acção 

criminal junto das autoridades de 

administração da justiça.

Questionado em relação a isso, o 

ponto focal da Sala da Paz em Tete, 

Júlio Calengo, classificou de “preo-

cupante” a ocorrência, uma vez que 

se sabe que os quatro observadores 

não puderam se apresentar pelo fac-

to de só terem tido acesso às creden-

ciais no dia da votação. 

A libertação do grupo de observa-

dores só aconteceu depois de uma 

intensa negociação entre a Polícia 

e a Sala da Paz, situação que para a 

organização era claramente evitável 

e desnecessária.

Numa realidade em que se sabe que a 

lei exige a pronta e imediata afixação 

de resultados de apuramento parcial, 

a Sala da Paz também se mostrou 

preocupada com o facto de, nos dis-

tritos de Moatize, Cahora Bassa e 

Angónia, os editais não terem sido 

afixados. E não foram afixados pura 

e simplesmente porque os MMV’s 

entenderam que deviam obedecer 

uma ordem ilegal e criminosa dos 

directores distritais do STAE. 

“Interpretamos isso com preocu-

pação, por isso que estamos todos 

tensos. Não sabemos, até agora, a 

razão da não afixação dos editais em 

Moatize. É uma situação estranha e 

preocupante”, anotou Júlio Calengo, 

acrescentando que esta é uma reali-

dade que coloca em causa o apura-

mento preliminar feito pela Socie-

dade Civil no âmbito da criação de 

um ambiente de transparência ao 

processo. 

Questionado em relação a estas 

nuances, o Presidente da Comis-

são Provincial de Eleições de Tete, 

Assumane Assane, disse que pouco 

poderia comentar porque ainda não 

tinha disponível as notas que pode-

riam fazer a síntese do processo.

O dirigente preferiu focalizar o pro-

nunciamento na avaliação da vota-

ção que, segundo disse, foi ordeira e 

pacífica, apesar de um e outro atraso 

que não chegaram a prejudicar o 

curso normal do processo. 

Resultados parciais 
Até ao fecho da presente edição, 

tanto a Comissão Provincial de Elei-

ções de Tete, como o STAE ao nível 

da província de Tete, não tinham, 

segundo eles, qualquer projecção de 

resultados por partilhar. 

Preferiram apegar-se à lógica de que 

têm um máximo de cinco dias para 

divulgar os resultados e ainda ao fac-

to de as Comissões Distritais não te-

rem, ainda, encaminhado quaisquer 

indicações sobre resultados. 

E as Comissões Distritais de Elei-

ções alegavam estar ainda no proces-

so de sistematização de dados, pelo 

que não havia resultados a partilhar 

até à tarde da última quarta-feira.

Entretanto, dados do apuramento 

parcial de algumas mesas indicam 

vitória quase certa do candidato pre-

sidencial da Frelimo, Filipe Nyusi, 

assim como o posicionamento pri-

vilegiado do partido no poder para 

eleger o governador provincial de 

Tete e assegurar maior número de 

deputados em representação da pro-

víncia. 

Resignação da Renamo e 
do MDM
Num contacto que mantivemos com 

dirigentes do Movimento Democrá-

tico de Moçambique e da Renamo, 

estes deixaram transparecer um dis-

curso de resignação perante a reali-

dade dos números que têm estado a 

ser partilhados na província de Tete.

Ricardo Tomás, cabeça-de-lista da 

Renamo e sétimo na lista para As-

sembleia da República, disse, quan-

do contactado na tarde de quarta-

-feira, que nada poderia comentar, 

alegadamente porque “ainda é muito 

cedo”. 

Depois desta nota, tentou transmitir 

alguma revolta em relação ao facto 

de a comunicação social estar a par-

tilhar dados de apuramento parcial. 

Entende ele que “os jornalistas esta-

vam a deturpar os dados”. 

Depois de lhe explicarmos a neces-

sidade de a imprensa partilhar, com 

o seu público, os dados resultados 

da leitura dos editais, deixou a ideia 

de alguma compreensão, mas não 

aceitou fazer quaisquer comentários, 

tanto sobre a votação, assim como 

sobre a tendência de voto.

Já o delegado provincial do MDM 

em Tete, Celestino Bento, focalizou 

a reacção na listagem do que con-

sidera “irregularidades graves”, que 

poderão concorrer para que, ao fim 

do dia, ninguém esteja em condições 

de dizer que as eleições teriam sido 

livres, justas e transparentes. 

Uma das tónicas das irregularidades 

enumeradas por Celestino Bento 

tem a ver com a não credenciação 

dos seus delegados, a exclusão de 

MMV’s indicados pelo partido, e 

ainda a detenção dos delegados do 

seu partido na hora da contagem de 

votos. 

Com um registo de 1 119 378 elei-

tores, o círculo eleitoral de Tete elege 

21 deputados para a Assembleia da 

República e 82 para a Assembleia 

Provincial. 

Concorreram para a Assembleia 

Provincial apenas os três partidos 

com assento parlamentar, nomea-

damente, a Frelimo, a Renamo e 

o MDM. Já para a Assembleia da 

República concorreram 19 organi-

zações, entre as quais as três que na 

última legislatura estavam represen-

tadas na AR. 

Votação e início de apuramentos em Tete

Das ilicitudes eleitorais à pertinência de 

Por Fernando Mbanze, em Tete
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Venâncio Calisto (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

A 
contar pela quantidade de dedos maquilhados à tinta in-

delével que foram postos a desfilar nas redes sociais, logo 

nas primeiras horas do dia 15 de Outubro, podia-se, erra-

damente, considerar que estas eleições foram uma das mais 

participadas de todos os tempos. Coisas facebookianas. Mas, na rea-

lidade, não foi o que aconteceu. A abstenção voltou a ser a rainha 

das eleições nacionais, tirando algumas mesas em Chókwè que os 

habituais fantasmas foram votar. Numa mesa com 800 eleitores, 799 

votaram no candidato da Frelimo e apenas um no candidato da Re-

namo. Mas destaque foi para a crescente participação das mulheres, 

segundo atestaram as organizações da sociedade civil que acompa-

nharam o processo. 

Entretanto, essa tendência, quase que generalizada, de querer me-

diatizar o voto, mostrar que “eu também votei”, suscita uma série de 

questões, muitas delas nos remetem àquilo que Zygmunt Bauman 

chama de sociedade líquida, em que todos se esforçam para “pare-

cer”” e estão nas tintas para o “ser”. 

O clima de violência e tensão marcou a campanha eleitoral e teve o 

seu clímax com o brutal e condenável assassinato do activista social 

Anastácio Matavele, ocorrido em Gaza.

Durante o dia da votação, um dos eventos de desordem mais desta-

cados foi a refrega entre um delegado da Renamo e um escrutinador 

numa assembleia de voto, na Ilha de Moçambique, onde o presidente 

da Renamo, Ossufo Momade, votou. Os outros relatos de desordem 

deram-se após a votação, e na sua maioria envolveram membros de 

partidos políticos que reclamavam por suspeitas de fraude e aglome-

rados de pessoas que não aceitaram abandonar os locais de votação, 

sob pretexto de quererem vigiar a contagem dos votos. Na vila de 

Angoche, a violência atingiu o inaceitável.  

Apesar de tudo, as fotografias da edição desta semana trazem-nos o 

retrato visual deste grande momento de exercício da cidadania. Na 

primeira fotografia, temos, como se diz na gíria popular, uma “cena 

de vergonha”, a polícia a tentar separar uma luta envolvendo mem-

bros de partidos políticos. Até quando a violência vai ser o argumen-

to mais sonante? Para contrastar, a cena que se segue é uma prova 

de que a inclusão e a solidariedade também fazem parte da nossa 

sociedade. Na terceira fotografia, temos uma pose dos observadores 

nacionais, com especial destaque para o Dom Carlos Matsinhe, bis-

po da Igreja Anglicana. A seguir, o fotojornalista Sérgio Costa, num 

selfie com o ex-chefe de Estado Armando Guebuza e sua esposa 

Maria de Luz. O casal Guebuza passou ao lado da campanha de 

Nyusi.  E, por fim, fechamos com uma fotografia que representa a 

participação dos moçambicanos nestas sextas eleições gerais. 

Votação
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Foto Naíta Ussene

O 
antigo executivo da Privin-
vest Jean Boustani começou 
a ser julgado nesta terça-
-feira em Nova Iorque, no 

caso conhecido em Moçambique 

como “dívidas ocultas”, tornando-se 

no primeiro suspeito do processo a 

enfrentar a barra da justiça.

Tribunal retoma “caso Chang”

Dívidas ocultas

yesmen

lobby

Em voz baixa

Jean Boustani no banco dos réus
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Os acasos são coincidência 

do destino, escreveu um 

grande escritor. E o desti-

no quis que no dia 19 de 

Outubro se inaugure em Veneza 

uma exposição fotográfica sobre 

Moira Forjaz. Ela que foi uma das 

fotografas do Presidente Samo-

ra Machel, que faleceu no (ainda) 

misterioso acidente aéreo em Mbu-

zini, a 19 de Outubro de 1986.

“Eu não escolhi esta data para a ex-

posição, mas como acontece, é uma 

data muito importante para mim 

porque neste dia 33 anos atrás, o 

primeiro Presidente de Moçam-

bique Independente, Samora Ma-

chel, foi assassinado, num acidente 

de avião em Mbuzini, na África do 

Sul. Isso mudou a minha vida para 

sempre”, escreveu Moira Forjaz no 

pequeno discurso para a inaugura-

ção da exposição da série “Moçam-

bique: exploring the in between”, 

que levou Moçambique à Bienal 

de Veneza pela segunda vez da sua 

história. As obras de Gonçalo Ma-

bunda, Mauro Pinto e Filipe Bran-

quinho estão até Novembro deste 

ano no Pavilhão Nacional de Mo-

çambique intitulado “O passado, o 

presente e o meio”, cujo regresso à 

Bienal de Veneza após a sua estreia 

em 2015 é promovido e comissa-

riado pelo Projecto Akka.

“O que me restava, naqueles dias, 

eram as fortes memórias e imagens 

daquele período da minha vida. As 

fotos que vocês vêm aqui foram ti-

radas no período de 1975 a 1985, 

10 anos muito importantes para 

Moçambique e para mim mesmo”, 

diz Moira Forjaz que foi e é par-

te dessa história em Moçambique. 

“A razão de eu ser a pessoa que sou 

Moira e Mo, em Veneza
hoje”, recordando “o respeito de 

Samora Machel pelos jornalistas e 

fotógrafos, a sua compreensão da 

importância de documentar a his-

tória, foi instrumental na criação de 

tantos fotógrafos maravilhosos em 

Moçambique.”

Por isso não é uma coincidência, 

que a inauguração da exposição de 

Moçambique daqueles anos seja a 

19 de Outubro. “Penso que todos 

nós podemos dizer que o encoraja-

mento que Samora nos deu naque-

la altura foi inspirador, talvez ain-

da hoje possamos incluir também 

a incrível geração mais jovem de 

fotógrafos”, comenta Moira acres-

centado como não prosseguiu a sua 

carreira profissional como fotógra-

fa até muito recentemente. “Tive 

que fechar o passado e o fiz com 

um livro com o título ‘Moçambi-

que 1975 – 1985’ dedicado às duas 

pessoas que influenciaram a minha 

vida: Samora Machel e Ruth First”.

Juntamente com as obras de Moira 

Forjaz, o projecto Akka apresenta 

uma exposição com o trabalho de 

Mohamed “Mo” Amin, figura em-

blemática de renome mundial que 

soube documentar a conturbada 

crónica da África emergente do 

século XX, assumindo frequente-

mente um papel fundamental como 

testemunha de acontecimentos 

cruciais na história do continente. 

Moçambique tem uma história 

muito recente, as fotografias incluí-

das na exposição de Moira Forjaz 

exploram o período desde 1975, 

ano da independência do colonia-

lismo português, até aos aconteci-

mentos da guerra civil, terminada 

em 1992 após 16 longos anos, o que 

deixou a população numa situação 

muito crítica. 

Com um olhar sobre o passado 

mais recente de Moçambique, en-

tre memória e património, a expo-

sição fotográfica procura represen-

tar uma importante fase histórica 

de Moçambique através das ima-

gens da jornalista fotográfica Moi-

ra Forjaz, que pertence à geração 

de fotógrafos de Moçambique e da 

África do Sul cujo trabalho mudou 

a forma como estes lugares têm 

sido vistos do mundo. Inserindo a 

sua obra no contexto mais amplo 

do continente africano, a exposição 

abre um diálogo com as extraor-

dinárias fotografias de Mohamed 

“Mo” Amin, através de uma selec-

ção de fotografias a preto e branco.

Pela primeira vez, é apresentado em 

Itália o documentário “Mo & Me”, 

o filme de 96 minutos sobre a his-

tória da vida de Mohamed Amin 

através dos olhos de seu filho Salim 

Amin, cuja narração é apoiada por 

imagens extraordinárias do vasto 

arquivo de Amin. 

A exposição com as obras de Mo 

Amin e Moira Forjaz, pretende 

ser um aviso para nos lembrar que 

o nosso presente e o nosso futuro 

são condicionados pelo nosso pas-

sado, para não esquecer o sacrifício 

de muitas vidas que lutaram por 

um futuro melhor no qual vivemos 

agora, porque se é verdade que os 

acasos são coincidência do destino, 

nós podemos muda-lo.

(Paola Rolletta)

O 
Instituto Médio Poli-

técnico (IMEP), uma 

unidade orgânica da 

Universidade Politéc-

nica, graduou, na passada sex-

ta-feira, em Maputo, um total 

de 56 estudantes formados em 

vários cursos.

Trata-se de 19 formandos dos 

cursos de Construção Civil, 19 

de Contabilidade, 7 de Gestão, 

10 de Informática e 1 de Ho-

telaria, que receberam os seus 

diplomas, na XV cerimónia de 

graduação do IMEP.

A construção de conhecimen-

to, habilidades e atitudes só-

lidas, são os elementos neces-

sários para se saber ser, estar e 

fazer numa sociedade respon-

sável e competente, segundo 

referiu Narciso Matos, reitor 

Politécnica gradua novos técnicos

da Universidade Politécnica, que 

discursava após a entrega de certi-

ficados e premiação dos cinco me-

lhores formandos em representação 

de cada curso.

“Aos graduados faço votos de feli-

cidades e sucesso. Sigam o exemplo 

da professora Natália Folgado, que 

volvidos 24 anos de carreira, passa 

para a reforma com reconhecimen-

to”, acrescentou Narciso Matos.

Por sua vez, Isabel Zandamela, di-

rectora geral do IMEP, disse que a 

ocasião marca uma etapa nova na 

vida dos graduados, com a certeza 

de que as competências adquiridas 

contribuirão para o sucesso de cada 

formando na vida laboral ou aos 

que prosseguirem com os estudos.

“Esperamos que sejam profissionais 

de sucesso e melhorem o desempe-

nho das instituições em que vierem 

a se enquadrar, porque parte signifi-

cativa da força de trabalho não está 

devidamente qualificada, e este é o 

momento certo, para assumirem o 

desafio de reverter este cenário, com 

determinação e responsabilidade”, 

exortou Isabel Zandamela.

Na ocasião, Loide Kunhonha, gra-

duada em Contabilidade, foi agra-

ciada com um prémio de estágio 

profissional e material de trabalho, 

para além de incentivo financei-

ro, oferecido pela direcção do 

IMEP, como a melhor aluna 

com 17 valores.

“Primeiro quero agradecer a 

Deus por nos ter guiado e pela 

sabedoria que nos deu para 

conseguirmos realizar os nossos 

sonhos. Aos professores, tuto-

res e encarregados de educação, 

agradecemos por terem acredi-

tado e investido todo o vosso 

esforço em nós”, concluiu Loide 

Kunhonha, falando também em 

representação dos formandos.

Desde a sua criação, o IMEP já 

graduou um total de 583 alunos. 

Os cursos do IMEP têm a du-

ração de três anos, funcionando 

nos turnos laboral e pós-laboral, 

e visam dotar os alunos de capa-

cidades básicas para o ingresso 

no mercado de trabalho. 
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A ExxonMobil Moçambique Exploration and Production Limitada 
(EMMEPL) vem por meio desta convidar os provedores de serviço de 

-
ção de interesse (“Manifestação de Interesse”) para fornecer Serviços 

-

ÂMBITO DE TRABALHO
-
-

-
-

-

fornecedor do Serviço de Fluidos deve estar totalmente preparado para 

Requisitos de Fluidos:

Requisitos da Planta de Usina de  Lama Líquida

-

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

01 de No-
vembro de 2019 até às 17 horas de Maputo:

-

-

-
-

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION LIMITADA
ANÚNCIO PÚBLICO SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA FORNECER SERVIÇOS DE 
FLUIDOS DE PERFURAÇÃO E TERMINAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO EM ÁGUAS 
SUPERPROFUNDAS NO MAR DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE NO BLOCO DE ANGOCHE 5B 

OU BLOCO DE ZAMBIZI 5C OU 5D

-

-

SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS:
Os candidatos interessados devem enviar os documentos mencio-

-

Inglesa antes do dia 01 de Novembro de 2019 até às 17 horas de 
Maputo

-

-

-
citação e não representa ou constitui qualquer promessa, oferta, 

-

-

-

-

-
ridos ou qualquer informação revelada pelo candidato interessado 

-
-

-
to interessado e serão acatados pelo mesmo, não tendo nenhum re-

convidados para a apresentação dos seus serviços os candidatos que 

-
01 de Novembro de 2019 até às 17 horas 

de Maputo.
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PUBLICIDADE

ExxonMobil Moçambique Exploration and Production Limi-
tada, (EMMEPL) invites interested drilling service providers 

-

SCOPE OF WORK

-

-

Fluid Requirements: 

REQUIRED DOCUMENTS
-

 (Maputo Time)

-

-

statistics for the past three years including details of incidents, 

-

EXXONMOBIL MOÇAMBIQUE EXPLORATION AND PRODUCTION LIMITADA PUBLIC ANNOU-
NCEMENT FOR EXPRESSION OF INTEREST IN PROVIDING DRILLING AND COMPLETION 
FLUID SERVICES FOR ULTRA-DEEPWATER DRILLING RIG OPERATIONS OFFSHORE THE 

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE IN BLOCK ANGOCHE 5B OR ZAMBIZI BLOCK 5C OR 5D

DOCUMENT SUBMISSION:
-

address – Mozambique2019@exxonmobil.com -
November 01, 

2019 by 5PM (Maputo Time).
-

-

-

-

-

-

-
-
-

use or disclose any or all of the information
-

-

-

-

November 01, 2019 by 
5PM  (Maputo Time).
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A 
Organização Internacional 

da Aviação Civil (ICAO, 

sigla em inglês) atribuiu a 

Moçambique um prémio 

de mérito em reconhecimento aos 

progressos que o país registou na 

promoção da segurança aérea em 

2018, tendo atingido 66.7% do 

cumprimento dos requisitos im-

postos por aquele organismo, que 

exige uma média de 60% aos 193 

estados membros.

O prémio foi atribuído no decurso 

da 40ª Assembleia da ICAO, reali-

zada entre os dias 24 de Setembro 

e 4 de Outubro, em Montreal, no 

Canadá, tendo sido apresentado ao 

ministro dos Transportes e Comu-

nicações, Carlos Mesquita, na pas-

sada segunda-feira.

Conforme explicou o director-ge-

ral do Instituto da Aviação Civil de 

Moçambique (IACM), João Abreu, 

Moçambique foi agraciado por ter 

elevado os padrões de segurança 

Moçambique premiado pela ICAO
tadas pelo Governo com vista a 

superar o índice de cumprimento 

das convenções da ICAO, que se 

situava em 44%, em 2014.

As reformas resultaram, por exem-

plo, na saída de Moçambique da 

lista negra do espaço aéreo europeu, 

abertura do espaço aéreo domésti-

co para novos operadores, aprova-

ção da nova Lei da Aviação Civil 

e da primeira directiva de segu-

rança sobre uso de veículos aéreos 

não tripulados (drones), certifica-

ção dos aeroportos internacionais 

de Maputo e Nacala, entrada de 

Moçambique no grupo de países 

subscritores do Mercado Comum 

de Transporte Aéreo no continente 

africano, introdução de novos pa-

radigmas nos acordos bilaterais de 

transporte aéreo, entre outras reali-

zações.

“Para o Governo, esta distinção 

representa um profundo reconheci-

mento do trabalho que temos vindo 

a realizar. Porém, acresce as respon-

sabilidades de todos os interve-

nientes da aviação civil moçambi-

cana para a consolidação e aumento 

dos níveis de reconhecimento in-

ternacional que Moçambique está 

a atingir”, disse Mesquita, apelando 

igualmente ao IACM a prosseguir 

com as reformas em curso.

Mesquita apontou como desafios 

da aviação civil a continuidade das 

reformas legais em curso no sector, 

o licenciamento dos aeródromos 

e pontos de entrada, bem como a 

certificação dos aeroportos da Beira 

e Nampula, cujos trabalhos já estão 

na fase final.

“Precisamos de honrar esta dis-

tinção da ICAO, consolidando os 

ganhos conseguidos no cumpri-

mento das convenções internacio-

nais sobre a aviação civil, imple-

mentando os planos estabelecidos 

na componente de segurança aérea, 

formação de quadros, melhoria das 

infraestruturas aeroportuárias, en-

tre outras acções”, concluiu. 

de voo e por ter feito progressos 

significativos na resolução de defi-

ciências de supervisão da segurança 

operacional do transporte aéreo.

Para Carlos Mesquita, este resul-

tado, alcançado na última audito-

ria feita ao país, está associado às 

reformas que têm sido implemen-

A 
Incubadora de Ne-
gócios do Standard 
Bank acolheu, recen-
temente, um debate 

sobre a manutenção de in-
fraestruturas de tecnologias 
de informação e comunicação 
(TIC), durante o qual profis-
sionais da área defenderam a 
necessidade de as pequenas 
e médias empresas (PME), 
assim como as startups ter-
ceirizarem a gestão e manu-
tenção dos serviços inerentes 
à tecnologia para poderem 
concentrar-se no seu negócio.

Durante o debate, organizado 

pela Tic Tech Talk em par-

ceria com a Associação Mo-

çambicana de Profissionais e 

Empresas de Tecnologias de 

Informação (AMPETIC), os 

oradores consideraram que, 

ao chamar para si a respon-

sabilidade de gerir e manter 

infraestruturas de tecnologias 

de informação e comunicação, 

as PME podem perder o foco 

do seu negócio e, consequen-

temente, não obter retornos do 

seu investimento.

“As PME devem deixar os 

profissionais tratarem disso. 

As empresas de tecnologia in-

vestem elevadas somas de di-

nheiro na criação de data cen-

ters e infraestruturas críticas 

necessárias para que as PME 

trabalhem. Ou seja, elas absor-

vem o maior stress em termos 

de investimento (habilidades 

necessárias para a gestão e 

manutenção, técnicos, segu-

rança, entre outros aspectos)”, 

disse Eugénio Novele, director 

técnico da Internet Solutions 

Moçambique.

“PME devem terceirizar TIC a 
profissionais especializados”

A vantagem da terceirização des-

tes serviços, acrescentou Eugénio 

Novele, é que as PME passam a 

dedicar-se única e exclusivamente 

ao seu negócio. “Elas passam a ter 

mais tempo para se preocupar com 

o mercado e a concorrência, bem 

como com o que acontece na sua 

área de negócio”.

“Já temos, no país, empresas que 

fazem isso, com clouds e sistemas 

locais. Conferem maior flexibilida-

de em termos de conectividade e 

permitem que as PME se foquem 

naquilo que é o seu dia-a-dia”, su-

blinhou.

Na ocasião, Célia Hofmeister, di-

rectora executiva da Tsolnet Mo-

çambique, apelou às PME e star-

tups nacionais que actuam na área 

das TIC a firmarem parcerias com 

empresas experientes e de créditos 

reconhecidos para prestarem servi-

ços às multinacionais.

Em paralelo, devem investir na 

formação para, a médio ou longo 

prazo, serem autónomas. “As par-

cerias devem trazer conhecimento, 

experiência e, acima de tudo, segu-

rança. Acredito que temos bastante 

potencial no País, mas precisamos 

de estar expostos às tecnologias e 

investir na formação”.

Estes debates, de acordo com Cín-

tia Banze, representante da AM-

PETIC, têm como objectivo con-

tribuir para o desenvolvimento das 

TIC no País, através da promoção 

da interação entre os profissionais e 

empresas da área.

“A ideia é falar sobre questões cor-

rentes de tecnologia. Desta vez fala-

mos da problemática das PME que 

têm de gerir e manter infraestrutu-

ras tecnológicas sem que esse seja o 

seu negócio”, referiu Cíntia Banze.

Por seu turno, David Dimande, 

técnico de infraestruturas tecno-

lógicas, realçou a importância 

do evento, que, na sua opinião, 

contribui para a troca de expe-

riências entre os profissionais.

Entretanto, reforçou a im-

portância da participação de 

estudantes, que devem preo-

cupar-se em projectar as suas 

carreiras. “Eles serão contra-

tados pelas empresas, por isso 

devem participar nestes fóruns 

para aprenderem com os mais 

experientes”. 

Para além de Eugénio Novele 

e Célia Hofmeister, o deba-

te teve como oradores Pedro 

Fernandes (director executivo 

da Área de Desenvolvimento 

e Integração de Aplicações na 

Vodacom), Victor Mourana 

(director executivo regional 

de Serviços Profissionais na 

Microsoft) e Sides Chissaque 

(fundador e director-geral da 

Brainstorm Academy).

A Incubadora de Negócios do 

Standard Bank é um empreen-

dimento concebido no âmbito 

da visão e estratégia do banco, 

cuja materialização passa pela 

implementação de iniciativas 

que fomentam a inovação e o 

empreendedorismo, que são os 

mentores do crescimento eco-

nómico do país.

Para além do espaço físico, a 

incubadora oferece desde a for-

mação até à interação com ou-

tras empresas e órgãos ou en-

tidades governamentais, tendo 

em vista a criação de condições 

para o surgimento e estabele-

cimento de empreendimen-

tos sustentáveis, que terão um 

impacto positivo na economia 

e na sua cadeia de valores, ge-

rando riqueza e inclusão finan-

ceira para os cidadãos.

A 
empresa Puma Energy 

realizou, recentemente, 

uma campanha interna e 

externa sobre a seguran-

ça rodoviária como forma de sen-

sibilizar os trabalhadores da em-

presa sobre as consequências que 

advém dos acidentes rodoviários. 

A campanha visava a partilha da 

informação visando contribuir 

para a redução dos acidentes  de 

viação no país.   

Para Ivanilson Machado, Dire-

PUMA capacita 
colaboradores

tor-geral da Puma Energy Mo-

çambique, “a campanha é impor-

tante para a Puma e para quem 

trabalha com a empresa visto que 

todos nós temos um papel funda-

mental a desempenhar, o nosso 

objectivo é partilhar  informação 

e ensinar quem não sabe. Se cada 

um fizer a sua parte evitaremos 

os acidentes”, afirmou Machado, 

realçando  a responsabilidade de 

cada cidadão no combate a sinis-

tralidade rodoviária.

A 
colecção +258 é o re-

sultado de um projecto 

cultural idealizado pela 

2M, cujo propósito foi 

desenvolver uma capulana 100% 

moçambicana, inspirada nos no-

vos ícones da marca. Simultanea-

mente, a maior marca da Cervejas 

de Moçambique, subsidiária da 

ABINBEV, procurou celebrar 

a identidade e cultura de Mo-

çambique ao destacar a capulana 

como um item perfeito para con-

tar as histórias nacionais. 

A capulana foi concebida pela 

Karingana Wa Karingana, uma 

marca de design e têxtil moçam-

bicana baseada em Maputo. Foi 

produzida em Nampula, numa 

das fábricas de produção têxtil 

existentes naquele ponto do país. 

Com o objectivo de reinterpretar 

um dos maiores símbolos nacio-

nais, a 2M desafiou seis designers 

2M lança coleção +258
moçambicanos a desenvolver di-

versas peças exclusivas com base 

na capulana 2M, de modo a com-

por uma colecção única, a colec-

ção +258. As marcas Amoram-

bique, Capú Ddesigner, Chibaia, 

Nivaldo Thierry, Uzuri e Woogui 

trabalharam os seus produtos e 

deram corpo a bolsas, bonés, ca-

sacos e turbantes.

Cada artista teve a oportunidade 

de apresentar uma linha diferente 

de acessórios modernos, unindo 

vários materiais que são habitual-

mente utilizados no design mo-

çambicano à irreverência de uma 

população criativa e urbana. 

O nome, +258, “constitui muito 

mais do que um simples código 

nacional, é uma forma de estar, é 

uma atitude. É a arte de combinar 

o tradicional com o actual”, de 

acordo com Fabiana Pereira, di-

rectora de Marketing da Cervejas 

de Moçambique. 


