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EDITORIAL EXTRA 
 

Celebrar legalidade num contexto de ilegalidade 
 Beira (O Autarca) – Celebra-se esta quinta-feira o 
5 de Novembro, Dia da Legalidade em Moçambique. O 5 
de Novembro data desde 1981, no dia em que o primeiro 
Presidente de Moçambique, falecido e saudoso Samora 
Moisés Machel dirigiu-se à nação, indicando os problemas 
enfrentados na época e delineando formas de organização e 
actuação dos órgãos e agentes do Estado e do sistema de 
Administração da Justiça. 
 Segundo relatos sobre esse evento, o Presidente Sa-
mora Machel no seu discurso exortou o sector da Adminis-
tração da Justiça a lutar contra os abusos de poder, a arbi- 
trariedade, as detenções fora de flagrante  delito  sem  man- 

dados de captura, a corrupção e outros males que na Polí-
cia, no Ministério Público, nos tribunais, nas cadeias ocor-
riam nos outros órgãos e serviços encarregados de manter a 
lei e a ordem, defender a legalidade e administrar a justiça. 
 Desde então, o dia 5 de Novembro foi instituciona-
lizado e assumido como o Dia da Legalidade, momento de 
reflexão dos órgãos do Estado e do Sector de Administra-
ção da Justiça, em particular, sobre a legalidade da sua ac-
tuação. 
 Anualmente, a efeméride é celebrada pela realize-
ção de eventos à escala nacional, destacando-se portas a-
bertas pelas instituições do Sector de Administração da Jus- 

tiça para a concessão de audiências aos
  
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/11/2020 
Compra Venda Moeda País 

85.65 87.36 EUR UE 

72.64 74.09 USD EUA 

4.59 4.68 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Antes de você falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes 

de criticar, conheça. E antes de desistir, tente.■ 
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lestras. 
 Este ano o 5 de Novembro é celebrado sob o lema 
“O sistema de Administração da Justiça pelo reforço da le-
galidade e dos direitos humanos”. É um lema que vai de 
encontro aos desafios que se impõem ao país no concernen-
te a Legalidade, com destaque para a necessidade da sua 
observância e da garantia do acesso à justiça e ao di-reito 
dos cidadãos como uma das maiores conquistas do povo 
moçambicano. 
 Defende-se maior engajamento no aprofundamento 
de valores nobres como a democracia, a cultura de paz e o 
maior entrosamento e sincronia entre as diferentes institui-
ções de administração da justiça por forma a consolidar um 
sistema, que melhor defende a ordem jurídica e a observân-
cia da lei, que garante os direitos e liberdades dos cidadãos, 
que assegure a administração célere da justiça e a seguran-
ça e a ordem jurídica. 
 Entende-se Legalidade, originário nas palavras "lé-
galité" (francês) e "legalitas" (latim), como sendo um atri-
buto jurídico de qualquer acto humano ou pessoa jurídi-
ca que indica se é ou não contrário às leis, se está ou não 
dentro do permitido pelo sistema jurídico, seja expressa-
mente ou implicitamente. Se este atributo for positivo, diz-
se que é legal, caso contrário é ilegal. 
 Não temos dúvidas que mais uma vez o país cele- 
 

bra a Legalidade num contexto de ilegalidade, facilmente 
observável pelo conjunto de anormalidades que marcam a 
vida diária do cidadão moçambicano. 
 A ilegalidade que deve ser substituída pela legali-
dade está instalada em praticamente todos os sectores do 
país, sendo mais grave quando ela se manifesta dentro das 
próprias instituições cuja vocação é assegurar e promover a 
legalidade. Estende-se pelos demais actos protagonizados 
pelas instituições do Estado, desde as Forças de Defesa e 
Segurança que incluem a Polícia da República, procurado--
rias, tribunais e até no ensino. 
 A corrupção concorre em grande medida para o en-
fraquecimento da legalidade. A violação sistemática dos di-
reitos humanos e a incapacidade do Estado de promover 
resposta célere e positiva aos anseios e necessidades pon--
tuais dos cidadãos emperra o desenvolvimento da legalida-
de em Moçambique. Portanto, o percurso rumo a legalidade 
é ainda enorme, pelo que reiteramos que mais uma vez o 
país está a celebrar o dia da legalidade num contexto ine-
quívoco de ilegalidade. Em algum momento ocorre-nos a 
necessidade de sugerir o cancelamento da celebração do 5 
de Novembro, como chamada de atenção aos guardiões da 
legalidade para a importância do seu reforço. 
 E, aproveitamos a ocasião para saudar as institui-
ções e profissionais que na medida do possível tem feito al-
go em prol da legalidade.■ (Redacção) 
 

BM lança brochura “Economia para Todos” 
 Maputo (O Autarca) – O 
Banco de Moçambique (BM) lançou 
esta semana uma nova brochure intitu-
lada “Economia para Todos”. Trata-se 
de uma iniciativa que insere-se na 
campanha de educação económica “E-
conomia para Todos” e tem como ob-
jectivo melhorar a literacia económica 
do público em geral, e dos estudantes 
do primeiro ciclo do ensino secundário 
em particular, sobre a principal respon-
sabilidade do Banco de Moçambique, 
que é manter a inflação baixa e estável.   

 Com a nova brochura, o Banco  

de Moçambique espera que os estudan-
tes, que serão os futuros empresários, 
economistas, políticos, deputados, fu-
turos líderes do país em diversas áreas 
de actuação, entendam a importância – 
para si, suas famílias e para a socieda-
de em geral – de o BM trabalhar para 
manter a inflação baixa e estável. 
 

 A brochura disponível na ver-
são impressa e digital comporta 12 tí-
tulos, incluindo a nota de abertura. En-
tre os títulos pode-se destacar “Como o 
Banco de Moçambique garante uma in-
flação baixa e estável.■ (Redacção) 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Bernardino Tomo 

O cemitério do desleixo 
  

com o número de pessoas acima do recomendado só decor-
riam mediante o pagamento de 200Mt, um valor apelidado 
de Taxa de covid-19. As famílias que não pagavam a taxa 
em causa, minutos antes da cerimónia, eram obrigadas a 
dispensar alguns participantes. Num dos locais onde eu me 
encontrava, as pessoas que haviam sido retiradas de uma 
das cerimónias, por falta do pagamento da referida taxa, es-
tavam a soltar murmúrios. “Esses gajos estão a fazer negó-
cio. Lá está muito cheio, mas não tiraram nem se quer uma 
pessoa", disse uma moça que estava visivelmente com ner-
vos à flor da pele. Em jeito de reforço, outra moça reagiu 
da seguinte forma: "Queriam comer a nossa mola. Ainda 
bem que não pagamos nada”. 
 Enquanto isso, na parte exterior do cemitério, um 
grupo de jovens desfilava a classe com o negócio de flores 
e água, num autêntico ambiente de mercado negro. Alguns 
jovens tinham máscaras (na sua maioria "tsundzadas" ou 
melhor sujas) e outros usavam viseiras improvisadas com 
garrafas plásticas de 5 litros. Na hora do negócio, não obe-
deciam distanciamento físico e lavagem das mãos. No final 
de cada jornada que durava, aproximadamente, 10 minutos, 
acomodavam-se num canto, próximo ao protão, para trocar 
um papo furado (recheado de piadas) e partilhar a mesma 
garrafa de bebida alcoólica (espirituosa) que aparentava ser 
de marca Tentação, Boss, Royal, Soldado, Zero Quilóme-
tro, Parte Cama ou Santa Paulada.  
 Portanto, os esforços para prevenção da covid-19, 
no Cemitério de Lhanguene, ainda estão longe de ser uma 
realidade. Por isso, a nossa luta deve ser contínua, para re-
verter a situação que se vive no cemitério, bar, transporte, 
mercado, hotel, guest house, ginásio... na escola, igreja, re-
sidência, piscina e praia do desleixo.■ 
 

 Num contexto em que os casos positivos da covid-
19 continuam a subir, particularmente, na cidade de Mapu-
to, testemunhei, há dias, situações delicadas, no Cemitério 
de Lhanguene, relaccionadas com o desleixo das medidas 
de prevenção da famosa pandemia. 
 Durante uma hora, antes do início de uma cerimó-
nia que eu pretendia acompanhar, consegui perceber que a-
quele cemitério ainda tem muitos desafios, para responder 
às exigências básicas de prevenção da covid-19. 
 Na parte frontal do cemitério não existia nem se 
quer um panfleto com recomendações sobre uso obrigatório 
de máscara, lavagem das mãos e cumprimento do distancia-
mento físico. No portão tinha apenas um balde e uma tor-
neira e, o processo de medição da temperatura era feito, so-
mente, por um funcionário que, por vezes, ficava baralha-
do, porque, em alguns casos, as pessoas entravam e saíam 
às pressas. E, para piorar, o funcionário que fazia a medi-
ção da temperatura era o mesmo que, supostamente, desin-
fectava as pessoas com um líquido inserido numa “garra-
finha” improvisada. 
 Ademais, o processo de medição da temperatura e 
lavagem das mãos era opcional, ou seja, algumas pessoas 
faziam e outras não. Praticamente, não havia rigorosidade, 
por parte do funcionário em causa e, nem o interesse de al-
gumas pessoas, em garantir o cumprimento do protocolo 
sanitário da covid19. O portão de acesso ao cemitério era o 
mesmo que se usava para saída de pessoas e viaturas de a-
gências funerárias e singulares. Por exemplo, os motoristas 
das viaturas das agências funerárias e, acompanhantes en-
travam sem, no mínimo, passar pela medição da temperatu-
ra. O assunto relacionado com o número de participantes, 
nas cerimónias fúnebres, num dado momento, transformou-
se em "bolada" (negócio) para os  coveiros.  As  cerimónias  
  

 
 

Anúncio de vaga 
 
 

O Muzimbite Lodge, localizado na Estrada Nacional Número Seis (EN-6), em Mafambisse, distrito de 
Dondo, dispõem de seguintes vagas para preenchimento imediato: 
 - 6 Arrumadeiras profissionais com mais de 3 anos de experiência. 
 - 12 Serventes de mesa  com mais de 3 anos de experiência. 
 - 2 Bar man profissionais com domínio de sistema informático. 
 

Os interessados devem apresentar os seguintes requisitos: CV, cópia de BI, carta de saúde, carta de 
referência ou recomendação, certificados de formação. 
 

As candidaturas podem ser entregues directamente nas instalações do Muzimbite Lodge, no endereço 
acima referido, ou enviadas para o e-mail: muzimbitilodge@hotmail.com 
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Embaixada da Irlanda financia implementação do 
Plano de Negócios do Parque Nacional da Gorongosa 

 
 

 Maputo (O Autarca) – O Pro-
jecto de Restauração da Gorongosa 
(PRG) e a Embaixada da Irlanda em 
Moçambique assinaram nesta quinta-
feira (05NOV2020), na cidade de Ma-
puto, um Memorando de Entendimento 
com o objectivo de apoiar a imple-
mentação do Plano de Negócios dos 
próximos 5 anos, com vista ao alcance 
da visão de 30 anos do Projecto de 
Restauração da Gorongosa. 
 A Embaixada da Irlanda em 
Moçambique irá financiar, durante cin-
co anos a implementação destes pro-
jectos no valor total de 5.500.000 mi-
lhões de euros.  
 A Embaixadora da Irlanda, 
Nuala O’Brien declarou que através do 
reforço desta colaboração “esperamos 
que haja avanços nas seguintes áreas: 
desenvolvimento humano (educação, 
saúde, género, água e saneamento), 
conservação, ciência, e na promoção 
de actividades económicas. Esperamos 
que a promoção de actividades susten-
táveis vinculadas à geração de renda 
contribua para a manutenção da paz e a 
prosperidade das comunidades locais 
que vivem  nas  áreas  abrangidas  pelo  
  

 
 

 
trabalho do projecto”.  
 

 O Presidente do Projecto de 
Restauração da Gorongosa, Greg Carr 
afirmou que “estamos honrados com a 
parceria com o povo  Irlandês  e  gratos  

pelo apoio deles. Eles compartilham 
nossos valores de que todas as crianças 
devem estar na escola, que a biodiver-
sidade precisa ser protegida para o be-
nefício de toda humanidade, e que o 
Parque da Gorongosa pode servir de 
motor para criar uma economia verde 
no centro de Moçambique para benefi-
ciar as famílias locais”. 
 Refira-se que o Projecto de 
Restauração da Gorongosa resulta de 
uma parceria público privada (ppp), 
nomeadamente envolvendo o Governo 
de Moçambique e a Fundação Carr li-
derada pelo multimilionário filantróico 
norte americano Greg Carr. A parceria 
não envolve fins lucruativos.■ (Re-
dacção/ ANAC) 
 

Rita Freitas reúne-se com empresários beirenses 
 Beira (O Autarca) – De visita a província central de Sofala, a directora-
geral da Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE), Rita Freitas 
reúne-se amanhã a tarde, na cidade da Beira, com os agentes económicos locais. 
Trata-se de uma reunião considerada estratégica no contexto da preparação do 
mercado face a quadra-festiva de natal e de transição de ano que se aproxima. Sa-
be-se que o período da festa de natal e de transição de ano tem sido marcado por 
pressão sobre o mercado devido a procura crescente de produtos. Tem sido uma 
época em que a actuação do INAE é crucial para evitar assambarcamentos de 
mercadorias e especulação de preços, daí a necessidade de sensibilização dos co-
merciantes para observância de boas práticas de mercado.■ (Redacção) 
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