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“A Frelimo trouxe
o Al Shabaab”  

“A Frelimo trouxe 
o Al Shabaab”  

Esquadrões da morte 
somam e seguem  

“A Frelimo é quem trouxe o Al Shabab. Não seja enganado, a Frelimo é que está a cortar garganta e 
testículos para vender para o estrangeiro”. Os nossos pais para viver têm que trabalhar nas machambas dos 
chefes macondes... Eles são chefes e nós empregados... Isto começou há muito tempo e não é de hoje... Nós os mwa-
ni estamos a sofrer

Págs. 2, 4 e 16
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mobilização po-
pular começou 
durante o fim-de-
-semana, logo que 

se soube que Ossufo Moma-
de, o candidato da Renamo 
ao cargo de Presidente da 
República, iria visitar Mo-
címboa da Praia. A popu-
lação, já sem esperança de 
nada, perante a incapaci-
dade das Forças de Defesa 
e Segurança de lhe garantir 
segurança, naquele que é 
o centro dos ataques ter-
roristas, mobilizou-se em 
massa. Há duas razões: a 
primeira é que Mocímboa 
da Praia é tradicionalmen-
te um “play ground” da 
Renamo, e ainda é fresca a 
memória mártir dos mem-
bros da Renamo que foram 
mortos por asfixia amonta-
dos numa cela, em 2000. A 
segunda razão é que é uma 
região de grande influência 
muçulmana, sendo Ossufo 
Momade também um mu-
çulmano. A terceira razão 
é o cansaço e a falta de es-
perança da população que, 
dia após dia, é decapitada, 
e, às vezes, são retirados os 
órgãos, num cenário de au-
sência do Estado. O terro-
rismo em Cabo Delgado já 
fez cerca de 400 mortos.

Até às 11h00 de segunda-
-feira, o pequeno aeródromo 
de Mocímboa da Praia estava 
completamente cheio. Um 
pouco depois das 13h00, a 
avioneta ZS-LOW alugada a 
uma companhia sul-africana, 
e que transportava Ossufo 
Momade, aterrou. Ossufo 
Momade ainda estava vestido 
à civil. Depois de um peque-
no encontro de concertação, 
Ossufo Momade já estava de 
cofió e turbante bege e colo-
cou-se na bagageira de uma 
viatura “4x4” para um pas-
seio pela vila, tendo sido o 
maior evento assinalável des-
de que os dias maus se aloja-
ram em Mocímboa da Praia.

E é durante a deslocação 
em direcção ao local do co-
mício no Bairro da Unida-
de que milhares de jovens e 
adultos introduziram um coro 
que viria a marcar a presença 
de Ossufo Momade em Mo-
címboa da Praia. “A Frelimo 

é quem trouxe o Al Shabab”, 
cantavam, na língua local, 
enquanto um exército de jo-
vens, adultos e crianças mar-
chavam pelas avenidas. Um 
outro refrão, que durou cerca 
de trinta minutos, enquan-
to percorriam as artérias da 
vila e com Ossufo Momade 
a acenar, é o seguinte: “Não 
fique enganado, a Frelimo é 
que está a cortar garganta e 
testículos para vender para o 
estrangeiro”. É, de resto, uma 
narrativa local que tem esta-
do a ganhar mais consistência 
entre os rsidentes.

Nos telemóveis da maioria 
dos cidadãos de Mocímboa 
da Praia, há imagens chocan-
tes de corpos sem cabeça ou 
sem orelhas, olhos e órgãos 
genitais, o que faz a popula-
ção acreditar que não se trata 
apenas de um ataques terro-
rista para semear pânico, mas 
também de um ataque com 
fins comerciais, pois, segun-
do se conta, são extraídos ór-
gãos aos mortos, para venda, 
num circuito dominado por 
tanzanianos e nigerianos.

Os ataques terroristas em 
Cabo Delgado começaram 
no dia 5 de Outubro de 2017, 
tendo sido atacados três pos-
tos da Polícia naquela vila. 
Desde então, os ataques espa-
lharam-se para outros distri-
tos e fizeram soar os alarmes 

internacionais sobre um pro-
blema que o Estado ainda não 
sabe ao certo do que se trata. 
O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, tem andado a 
contradizer-se nas suas pró-
prias declarações, sobre as ra-
zões e autores dos ataques, o 
que também revela um tactear 
ao mais alto nível sobre um 
problema que já não tem pon-
ta por onde se lhe pegue. Já 
foi acusado um sul-africano, 
Andre Heinekon, sem pro-
vas, e acabou por morrer às 
mãos das autoridades. Nyusi 
já disse que os financiado-
res estão na Beira. Já disse 
também que são madeireiros 
locais e outros empresários 
ligados aos rubis. Até agora, 
a Justiça local já levou cerca 
de quinhentos suspeitos para 
as celas, e metade foi conde-
nada, mas não há evidências 
concretas sobre quem está 
por detrás dos ataques.

Ossufo Momade capitali-
zou o assunto da violência em 
Cabo Delgado, no seu comí-
cio no Bairro da Unidade, que 
esteve completamente cheio, 
sendo das maiores enchentes 
que já houve na sua campa-
nha. “Nós sabemos que Mo-
címboa da Praia está no meio 
do fogo através daqueles que 
estão a criar desestabilização. 
Muitos, quando anoitece, não 
dormem nas suas casas, por 

medo de serem mortos”, dis-
se. Ossufo Momade acusou 
a imprensa de não estar a re-
portar o que se está a passar 
em Cabo Delgado, a mando 
do Governo, o qual quer dar a 
ideia de que o problema não é 
grave. “O Governo, o regime 
do dia, quer transmitir a ima-
gem de que está tudo bem.”

Ossufo Momade apresen-
tou-se “experiente em assun-
tos militares”, dando por isso 
garantias ao povo de Cabo 
Delgado, a partir de Mocím-
boa da Praia, de que pode 
eliminar as pessoas que estão 
a criar instabilidade naquela 
zona do país. A seguir acusou: 
“O regime do dia não conse-
gue resolver o problema. Eles 
não têm capacidade de com-
bater aquele grupo e nunca 
vão conseguir”. Ossufo Mo-
made, um general, disse tam-
bém: “Temos conhecimento 
de que, quando uma aldeia é 
atacada e eles [as Forças de 
Defesa e Segurança] chegam, 
em vez de perseguirem o ini-
migo, disparam para o ar e 
voltam para as suas bases”.

Segundo o candidato presi-
dencial da Renamo, a solução 
para estes problemas é que os 
eleitores confiem a si os seus 
votos no dia das eleições. “A 
vossa decisão no dia 15 de 
Outubro é que vai permitir 
que esse grupo seja elimi-
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População de Mocímboa da Praia em desespero

“A Frelimo trouxe o Al Shababe”

(Continua na página 04)

A
nado. Enquanto continuar a 
Frelimo, nunca serão comba-
tidos, porque eles são medro-
sos e não se confrontam com 
o inimigo.”

Quem são os terroristas de 
Cabo Delgado?

Um estudo publicado, no 
mês de Setembro, pelo Ins-
tituto dos Estudos Sociais 
e Económicos (IESE), com 
base em pesquisa de cam-
po, indicou que os autores 
dos ataques são de um grupo 
denominado “Al Shabaab”, 
que deriva do grupo original 
com presença na Somália 
e no Quénia. Os elementos 
do grupo “Al Shabaab” de 
Mocímboa da Praia procu-
raram construir uma identi-
dade própria, com algumas 
características particulares: 
usavam uma indumentária 
própria, com destaque para 
turbantes brancos, amarra-
dos à volta da cabeça; en-
vergavam batas e calças 
curtas de cor preta, que se 
estendiam um pouco abaixo 
dos joelhos; a maior parte 
deles tinha cabelos rapados 
e barba grande; não levavam 
os seus filhos às escolas for-
mais, só às escolas corânicas 
(madrassas) construídas por 
eles; andavam sempre muni-
dos de armas brancas (facas 
e catanas) para simbolizar a 
“jihad”; incitavam à violên-
cia e desrespeito pelas lide-
ranças comunitárias, particu-
larmente os álimos, a quem 
chamavam “káfir”; e não 
aceitavam dialogar com es-
truturas governamentais nem 
com outros grupos diferentes 
do seu. Além disso, nas suas 
famílias era obrigatório as-
sistir a vídeos dos discursos 
do clérigo queniano Aboud 
Rogo, que pregava um Islão 
radical. As suas mulheres 
eram obrigadas a cobrir todo 
o corpo e a tapar a cara com 
“burkas”.

O estudo indica que, face a 
muitas queixas das autorida-
des religiosas locais sobre a 
existência de um grupo com 
tendências radicais que agi-
tava as mesquitas, o Governo 
local, nos distritos abrangi-
dos, teve uma abordagem 



Publicidade 3Canal de Moçambique | quarta-feira, 09 de Outubro de 2019 3

Empresa Nacional 
ao Serviço da Nação

Empresa Nacional 
ao Serviço da Nação



Canal de Moçambique | quarta-feira, 09 de Outubro de 2019

Destaques

4

Ficha Técnica
DIRECTOR EDITORIAL
Fernando Veloso | canalmoz.fveloso@gmail.com 
Cel: (+258) 82 8405012

EDITOR EXECUTIVO
Matias Guente | mtsgnt@gmail.com | Cel: 823053185

CONSELHO EDITORIAL: Director, Editor, Sub-Editores, Chefe da 
Redacção, Sub-Chefe da Redacção e Editores sectoriais.

REDACÇÃO

Matias Guente | mtsgnt@gmail.com
André Mulungo | andremulungo4@gmail.com
Cláudio Saúte | sauteclaudio@gmail.com 
Eugénio da Câmara | eugeniodacamara@yahoo.com.br

COLABORADORES
Alfredo Manhiça | freimanhica@gmail.com
Amade Camal | amadecamal@sirmotors.com
Hamilton de Carvalho | sarto.de.carvalho@gmail.com
João Mosca | joao.mosca1953@gmail.com
Afonso dos Santos

DELEGAÇÃO DA BEIRA PROVÍNCIA DE SOFALA

Adelino Timóteo (Delegado) | adelinotimoteo@gmail.com
Cel: +258 82 8642810

José Jeco | Cel: 82 2452320 | josejeco@gmail.com

FOTOGRAFIA
Lucas Meneses

REVISÃO
A.S.

PAGINAÇÃO E MAQUETIZAÇÃO
Anselmo Joaquim | Cel: 84 2679410 | a.joaquim.m@gmail.com
Jorge Neves  | Cel: 84 6282451 | nwaneve@gmail.com

CANALHA: AJM

PUBLICIDADE
Cremilde Acácio Cumbane |847805978 | cremildeacacio@gmail.com
Orlando Mulambo | 82 59 49 345 | 84 26 67 545  
orlandomulambo@gmail.com | canalipdfs@gmail.com

ASSINATURAS
Simião Chambule | 84 21 96 773 | chambulesimiao@gmail.com

DISTRIBUIÇÃO E EXPANSÃO (REVENDEDORES / AGENTES)
Orlando Mulambo | 82 59 49 345 | 84 26 67 545  
orlandomulambo@gmail.com | canalipdfs@gmail.com
Luís Inguane | 84 81 59 337 | 82 38 74 060

CONTABILIDADE
Aníbal Chitchango | Cel: 82 5539900 ou 84 3007842 | chitchango@
yahoo.com.br

PROPRIEDADE
CANAL i, Lda * Bairro Central, Av. Maguiguana, n.º 1049 | Casa n.º 
65000 R/C  | canalipdfs@gmail.com * Maputo * Moçambique
Cell: 82 36 72 025 | 84 31 35 998

REGISTO: 001/GABINFO-DEC/2006

IMPRESSÃO: Lowveld Media - Mpumalanga

diferenciada. Enquanto em 
Chiúre e Montepuez os Go-
vernos distritais reagiram de 
uma forma contundente em 
relação ao grupo, originan-
do a fuga dos seus elementos 
para distritos vizinhos, em 
Mocímboa da Praia e Ma-
comia as autoridades reagi-
ram dizendo que se tratava 
de um problema interno das 
mesquitas e, por conseguinte, 
cabia às lideranças religiosas 
encontrar a solução para o 
problema.

Um dos entrevistados du-
rante a pesquisa mencionou 
que um elemento com as ini-
ciais “O. B.” era natural de 
Mocímboa da Praia e estudou 
em algumas madrassas locais 
antes de partir para a Tanzâ-
nia, onde esteve em contacto 
com círculos de seguidores 
do salafismo. “O. B.” era 
bom falante de línguas locais, 
árabe e kiswahili. Em 2013 

e 2014, criou um pequeno 
grupo de jovens que passou 
a reunir-se na sua casa, vi-
sando penetrar nas mesquitas 
locais. O seu objectivo era 
mudar a maneira como as 
lideranças religiosas dessas 
mesquitas interpretavam o 
“Corão”. Devido à sua forma 
de actuar, “O. B.” e os seus 
seguidores foram impedidos 
pelas lideranças religiosas 
de frequentar as mesquitas 
locais. Após a sua expulsão, 
“O. B.” e os seus fiéis segui-
dores, maioritariamente jo-
vens de classes sociais desfa-
vorecidas e muitos deles sem 
uma educação formal, passa-
ram a rezar na casa de um dos 
seus membros e em círculos 
muito fechados. 

Segundo o IESE, para o 
ataque às instituições do Es-
tado em Mocímboa da Praia, 
em 5 de Outubro de 2017, 
“O. B.” contou com o apoio 

logístico e financeiro de “A. 
A. M.”, “N. A.”, “N.”, “A. 
S.”, “H. M.”, “S. M.” e “A. 
S. M.”. Todos estes são co-
merciantes de vários ramos 
com ligação à Tanzânia.

Segundo o IESE, depois 
de as Forças de Defesa e Se-
gurança terem sido vítimas 
de ataques em determinados 
postos avançados, elas de-
cidiram retirar-se de alguns 
desses postos para consoli-
dar as suas bases principais. 
Embora este novo arranjo 
protegesse os militares, ele 
tornou a população civil 
mais vulnerável à penetração 
do grupo “Al Shabaab”, par-
ticularmente nas zonas mais 
afastadas de Mocímboa da 
Praia. Além disso, o Exército 
e a Polícia mostram alguma 
dificuldade em realizar ope-
rações militares à noite. Fon-

(Continuação da página 02)

(Continua na página 16)
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empresa públi-
ca Linhas Aéreas 
de Moçambique 
(LAM) anunciou 

oficialmente, na segunda-
-feira, que, a partir de Março 
de 2020, volta a realizar voos 
para a capital portuguesa, 
Lisboa, uma operação que 
foi suspensa em Novembro 
de 2011 por estar a dar pre-
juízos acumulados. Agora, a 
rota Maputo-Lisboa-Maputo 
é retomada numa altura em 
que a empresa vive uma crise 
financeira sem precedentes, 
com dívidas aos fornecedores 
e à banca e com dificuldades 
de realizar voos internos. A 
crise agrava-se pelo facto de 
a empresa ter decidido vender 
aviões e, depois, alugar ou-
tros para fazer voos internos, 
ou seja, a empresa está em 
piores condições do quando 
suspendeu a operação naque-
la rota em 2011. Por haver 
vozes discordantes dentro da 
empresa, quase todos os fun-
cionários superiores da em-
presa não quiseram dar a cara 
pelo lançamento da operação, 
por se saber que não passa de 
uma operação de “marketing” 
pessoal do director-geral, e 
teve de ser um chefe de depar-
tamento a fazer o anúncio. O 
director-geral está em Lisboa.

A operação da rota Maputo-
-Lisboa-Maputo é feita numa 
parceria com a “High Fly”, 
uma companhia aérea com 
sede em Lisboa e ex-parceira 
da TAP, a transportadora aérea 
estatal portuguesa.

“Hoje apresentamos um 
projecto desafiador. Estamos 
a falar da rota Maputo/Lisboa/
Maputo, como resultado da 
necessidade de mais voos di-
rectos”, disse, na segunda-fei-
ra, o chefe do Departamento 
de Marketing da LAM, Adil 
Ginabay, numa cerimónia pú-
blica em Maputo.

O avião que vai ser usado 
é um “Air Bus A340-300”, 
com capacidade para 260 lu-

gares e 43 toneladas de carga, 
e é alugado à “High Fly” num 
sistema denominado “wet lea-
se”, que consiste num contrato 
em que uma companhia aérea 
(neste caso, a “High Fly”) 
fornece o avião, a tripulação 
completa (pilotos, comissá-
rios de bordo e hospedeiras), 
efectua a manutenção e su-
porta o seguro do avião, re-
cebendo, em contrapartida, o 
pagamento pelas horas ope-
radas por parte da companhia 
operadora. Há várias pergun-
tas que ficaram sem resposta. 
Adil Ginabay não foi capaz 
de dizer, nem por números 
aproximados, as contas pre-
visionais da operação. As-
sim, os jornalistas saíram da 
cerimónia sem saber quantos 
passageiros prevê transportar 
nem o encaixe financeiro que 
essa operação pode dar à em-
presa. Também não foi dito à 
imprensa a estrutura de custos 
dessa operação, para se poder 

avaliar a sua racionalidade.
Facto certo é que a LAM 

tem um  enorme fardo de dí-
vidas aos fornecedores e à 
banca. Todos os créditos com 
a banca estão em mora. “Era 
importante que o Governo 
pedisse o plano de negócios, 
para verificar, número por nú-
mero, a racionalidade dessa 
‘Operação Lisboa’. Qualquer 
cidadão sem grandes conhe-
cimentos é capaz de constatar 
que não passa de uma ope-
ração de suicídio, com fins 
pouco claros”, disse-nos uma  
fonte experiente na matéria e 
acrescentou: “Essa operação 
só pode ser sustentada por 
credores, e, claramente, as re-
ceitas não vão cobrir os custos 
dessa operação. Logo à par-
tida, é um nado-morto, para 
piorar a situação da empresa”.

Segundo Adil Ginabay, a 
LAM assinou um contrato de 
seis meses com a “High Fly”, 
e depois vai ver se mantém, ou 

não.
O de Moçambiquede Moçambique  

sabe que a parceira da LAM 
tem um histórico de voos com 
fraca qualidade e maus servi-
ços prestado a bordo. Na con-
ferência de imprensa realizada 
depois da cerimónia oficial, 
houve quem perguntou porquê 
a “High Fly” e quais são os 
critérios usados para a sua se-
lecção. O chefe do Departa-
mento de Marketing não res-
pondeu a essa questão, 
alegando razões estratégicas. 
O investimento da LAM na 
operação é também um misté-
rio. A LAM diz que não pode 
revelar, mas assegura que tem 
um estudo de viabilidade co-
mercial e financeira, e com 
garantias de lucros para a em-
presa.

Relativamente à questão so-
bre os serviços prestados pela 
“High Fly”, a LAM diz que 
está  confiante nos serviços 
daquela companhia e decla-
ra: “O padrão de serviço que 
será a bordo não  será ‘High 
Fly’, será um padrão LAM”. 
Segundo o contrato, em vez 
de a “High FLy” operar com 
os seus assistentes de bordo, a 
maior parte será da LAM.

Os voos têm início em 31 
de Março de 2020. Serão rea-
lizados três vezes por semana, 
às quartas-feiras, sextas-feiras 
e domingos, no percurso Ma-
puto-Lisboa. De Lisboa para 
Maputo, será às terças-feiras, 
quintas-feiras e sábados. Os 
primeiros bilhetes começam a 
ser vendidos este mês.

Internamente e fora, entre 
especialistas em economia, 
a operação é questionada. 
Questiona-se como é que uma 
empresa em crise financei-
ra, sem aviões, até para fazer 
voos internos, se aventura em 
voos internacionais.

O plano da operação Mapu-
to-Lisboa  apresentado pela 
LAM ao IGEPE é irrealista, 
mas o IGEPE, mesmo  sem 
entender bem os objectivos e 

as contas previsionais que lhe 
foram apresentadas, aprovou 
o referido plano. Em resposta 
à questão do 

de Moçambiquede Moçambique  de saber 
se a LAM estava segura da 
viabilidade da operação, Adil  
Ginabay disse que o IGEPE 
aprovou o plano porque acre-
dita na sua viabilidade. Se-
gundo a nossa  fonte experien-
te na LAM, a proposta anterior 
para relançar os voos Maputo-
-Lisboa foi rejeitada, porque 
todas as opções apresentadas 
davam prejuízo. Isso foi na al-
tura em que a situação finan-
ceira da empresa não era tão 
desastrosa como é agora.

Segundo a mesma fonte, 
hoje o contexto é completa-
mente adverso, porque a LAM 
não tem aviões e não tem di-
nheiro e terá de enfrentar a 
séria concorrência da TAP, 
TAAG, “Qatar”, “Emirates” e 
“Ethiopian”, que têm melhor 
arcaboiço financeiro e com 
meios próprios.

Entrada de Nyusi em cena 
acelerou operação Maputo-

-Lisboa
Filipe Nyusi, Presidente da 

República e candidato à sua 
própria sucessão, pelo partido 
Frelimo, visitou Portugal em 
Julho deste ano. Foi durante 
essa visita que Nyusi  fez a 
Lisboa que deixou garantias  
do reinício dos voos para a 
Europa em Março de 2020, 
depois de  confrontado com a 
esperança manifestada por 
membros da comunidade mo-
çambicana radicada em Portu-
gal de que o reinício dos voos 
da LAM poderia ter como 
consequência a redução do 
custo das passagens aéreas en-
tre Portugal e Moçambique. A 
promessa de Nyusi foi feita 
num contexto de pré-campa-
nha eleitoral. E em campanha 
eleitoral é anunciado o lança-
mento da operação que deverá 
concretizar-se depois da vota-
ção. de Moçambiquede Moçambique
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A lógica do tacanho

o passado fim-de-semana, realizaram-se na capital do 
país, Maputo as eleições para o cargo de presidente da 
Federação Moçambicana de Basquetebol e seu respec-

tivo elenco, que devia substituir o elenco de Francisco Mabjaia, 
um ex-primeiro-secretário do partido Frelimo, que estava com 
o mandato largamente expirado e estava ilegalmente no cargo
Apresentaram-se como candidatos às eleições, Clarisse Cla-
risse Machanguana, apoiada pela Lista “A”, Roque Sebas-
tião encabeçando a Lista “B”, Carlos Tomo encabeçan-
do a Lista “C” e Chafurdine Khan, encabeçando a Lista “D”.
A Lista “B”, encabeçada por Roque Sebastião, venceu a elei-
ção e os seus membros são também membros do novo elenco 
da Federação Moçambicana de Basquetebol. Talvez o estima-
do leitor esteja a perguntar-se o que estas eleições têm a ver com 
este nobre espaço e por que razão este assunto não cabe ape-
nas num texto em forma de peça noticiosa na secção desportiva?
Nas próximas linhas, teremos o cuidado de demonstrar que es-
sas eleições foram uma cópia fiel daquilo em que a nossa socie-
dade se está a transformar, metamorfose essa que cuja chefia de-
verá ser atribuída a um bando devidamente identificado, que tudo 
faz para que o patológico seja tomado como normal e até exal-
tado como o verdadeiro modelo de convivência em sociedade.
É um lugar-comum dizer que a seriedade do país não está no ta-
manho das pontes que ele tem nem no falar bonito das suas gen-
tes. A seriedade de um país está nos pequenos detalhes sobre 
como os processos públicos são levados a cabo. Esses processos 
públicos não são nada mais do que o somatório do padrão com-
portamental individual ou de grupo dessa mesma sociedade.
No caso em apreço, o detalhe pode ser uma simples elei-
ção na Federação Moçambicana de Basquetebol, que, em teo-
ria, só mexe com quem acompanha e vive o basquetebol. O mes-
mo diríamos sobre o futebol, sobre o teatro, sobre o canto ou 
sobre a dança. Em teoria, isso é matéria de interesse localizado, 
que apenas mexe com quem está familiarizado com esses temas.
Mas, a montante, a forma como os processos públicos de estru-
turação desses temas é levada a cabo define o país, ou seja dã ra-
zão a uma máxima segundo a qual, para aferir a seriedade de um 
povo, basta aferir-lhe o comportamento em matérias teoricamente 
insignificantes. Mas não se pretende, aqui, exprimir a ideia de que 
o basquetebol seja insignificante. Longe de nós tal pretensão. Que-
remos tão-somente indicar que o número de moçambicanos que o 
basquetebol movimenta é reduzido, até porque mal estaríamos se 
houvesse unanimidade nessas coisas de preferências sobre desporto.
Seja como for, a verdade é que a família do basquetebol foi a votos, 
e venceu quem venceu. Primeiro, é preciso referir que a Lista vence-
dora não é mais do que o elenco anterior, amplamente contestado e 
de competência muito duvidosa. Basta olhar para essa Lista para per-
ceber que as pessoas só mudaram de posição, mas continuam as mes-
mas, ou seja, foi uma operação cosmética para manter o mesmo grupo.
Dir-nos-ão que foi com recurso ao mais nobre instrumento da de-
mocracia, o voto. Mas basta pensar que até Salazar era elei-
to e organizava eleições periódicas em nome da democracia.
O mais importante e que deve ser trazido à reflexão, aqui, é o facto de 
o partido Frelimo estar sempre metido em processos públicos com fins 
completamente nefastos e desonrosos. O presidente cessante da Fede-

ração Moçambicana de Basquetebol, Francisco Mabjaia, era cumulati-
vamente o primeiro-secretário do partido Frelimo na cidade de Maputo.
E ele apoiava a Lista “B”. E como que a provar que onde elementos 
desse partido se metem a lisura e a honestidade são revogadas, foi di-
vulgada uma gravação na qual Francisco Mabjaia traça o plano sobre 
como seriam manipulados os votos e como iriam ganhar. E ganharam.
Essa ideia de que o partido Frelimo deve estar em tudo é que está 
a atrasar o país. A ideia retrógrada de que, para além dos agen-
tes do partido Frelimo, não há mais moçambicanos capazes está 
a infantilizar o país e a construir uma mentalidade altamente ta-
canha e perigosa segundo a qual a Nação e os seus processos co-
meçam e terminam no partido Frelimo, mesmo havendo provas 
dadas de que a nomeação de elementos desse partido só traz da-
nos ao país e retira prestígio às instituições e aos seus processos.
No fundo, não interessa ao partido Frelimo que o basquetebol desenvol-
va. Não interessa que este país esteja no concerto das Nações a mostrar 
os nossos melhores atletas e a granjear respeito e prestígio. Não. Inte-
ressa, acima de tudo o resto, que as Federações sejam infestadas por es-
tes grandes incompetentes que esse partido é especialista em produzir, 
e só depois se vê o resto. Este tipo de mentalidade não constrói um país.
Para quem olhar para os resultados da eleição na Federação Moçambi-
cana de Basquetebol, fica claro que o que conta é ter o partido Frelimo 
em primeiro lugar, mesmo que isso tenha como preço a pagar a van-
dalização de instituições e dos seus processos. Basta ver que Clarisse 
Machangauana – a basquetebolista nacional mais conhecida e com-
petente, que realizou a proeza de jogar na maior Liga de basquetebol 
feminino, que equivale ao topo mundial da modalidade (WNBA) – saiu 
vulgarizada do processo. Certamente que o partido Frelimo está feliz.
Clarisse Machanguana, que jogou basquetebol na maior montra mun-
dial e que tem projectos visíveis e auditáveis sobre o basquetebol saiu 
com zero votos, ou seja, as lógicas do país rejeitaram Clarisse Ma-
changuana em favor de uns burocratas. Qualquer país sério iria que-
rer ter uma Clarisse Machanguana na sua estrutura desportiva, por-
que sabe do que se trata e tem potencialidade para ensinar. Mas nós 
não. Rejeitamos categoricamente pessoas com esse perfil porque não 
cabem na lógica partidária. Gostamos de capatazes e capachos parti-
dários para fazer politiquices, para aplicar uma lógica perversa, que 
é o retrocesso civilizacional. E assim vai se (des)construindo o país.
Não estamos aqui a dizer que o facto de ela ter jogado nos EUA lhe 
confere passaporte para dirigir. Mas certamente que zero votos para 
uma pessoa desse nível é claramente uma mensagem política de rejei-
ção do saber-fazer. Na verdade, há várias Clarisses por este país adentro 
que são vítimas dessa lógica do excesso de politização e de rejeição da 
construção de um bem que seja proveitoso para todos, são vítimas des-
sa lógica inspirada no boçalismo e na ignorância. A curto prazo, quem 
ganha é o partido Frelimo, certamente, mas, a longo prazo, é o país e as 
futuras gerações que herdarão um país que foi construído tendo como 
alicerce a exaltação da incompetência e o enxovalhamento da dignidade.
Mas por que é que, em cada eleição nas várias Organizações de in-
teresse público, tem de se ouvir sempre o nome do partido Frelimo? 
É na Ordem dos Advogados, ouve-se “Frelimo”, nos Médicos, ouve-
-se “Frelimo”, nos Engenheiros, ouve-se “Frelimo”, na Associação 
dos Pescadores, ouve-se “Frelimo”. Em todos os casos, por moti-
vos desonrosos. Qual é o mal que o país causou ao partido Frelimo?
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um segundo andar 
de um discreto pré-
dio, a dois quartei-
rões do Prédio dos 

Cooperantes, na Ponta-Gêa, vi-
via o engenheiro têxtil Sultanov. 
Este cooperante búlgaro traba-
lhara na Fábrica de Confecções 
Belita. Do parque industrial da 
Beira daquele tempo contava-
-se uma panaceia de indústrias 
têxteis: Menita, Ema, Facol, 
Púnguè, entre outras. No limiar 
de 1990 o Estado já alienara 
grande parte das empresas têx-
teis e, não obstante, na segunda 
metade desta década, Sultanov 
permanecia no país. Nesta épo-
ca a Beira era devassada por 
greves de trabalhadores deste 
ramo e outros em processo de 
reestruturação e alienação. Eu 
entrara no jornalismo em 1995 e 
me especializara em cobrir estes 
assuntos estivais. Estranhamen-
te, em 1999 já era suposto que 
se tinha posto uma pedra nestas 
greves e que me tornaram um 
jornalista aguerrido, a interpelar 
os intocáveis directores de em-
presas estatais, muitos dos quais 
petulantes e presunçosos. Guia-
va-me a máxima knopfliana: o 
jornalista é intermediário entre 
o povo e o poder. Pois, eram 
centenas de trabalhadores nas 
ruas da amargura e que tinham 
no Diário o único instrumento 
de pressão. Acabara pratica-
mente a preposição irredutível 
da publicação à prepotência 
desses directores. Numa manhã 
chegara à portaria da publicação 
o engenheiro Sultanov. Segu-
ro de que eu me vocacionara 
e me profissionalizara a cobrir 
assuntos melindrosos, solicita-
ra ao Miguel, o recepcionista, 
para falar comigo. O que fazia 
o engenheiro Sultanov no país?

Quase caí num susto, pois Sul-
tanov me parecera um fantasma 
a emergir de um assunto que me 
parecia encerrado. O Prédio dos 
Cooperantes já não acomodava 
praticamente nenhum especia-
lista estrangeiro. No Hospital 

Central da Beira reincidiam 
meia dúzia de médicos russos 
de reconhecido mérito. Um de-
les era o lôbrego médico Vitali, 
que castrara negligenciamente o 
sexo a Vua-vua, caso esse com 
transfundo de ficção, que ali-
mentara alguma polémica e a 
avidez dos leitores, sempre ex-
pectantes nas réplicas, tréplicas 
e quatréplicas de Vitali à Vua-
-vua. Um contributo às edições 
esgotadas, longe de satisfazer os 
intentos  de Vua-vua, de reaver 
a sua parte íntima e prosseguir 
o seu curriculum de touro. Ain-
da sobre os cooperantes russos, 
havia ainda a esposa daquele, 
Ludmila, também médica, o 
otorrino Alexander Popov, já 
moçambicanizado. Há muito 
partira a professora Larissa, 
de Física, lá do liceu. Um Igor 
restara e abrira a sua clínica 
médica. Por certo, prolifera-
vam pela urbe algumas belas 
e pitorescas russas, qual rosas 
de porcelana, moçambicani-
zadas. A Nat era a mais em-
blemática. Trajava-se de for-
ma excêntrica e era amiga das 
esplanadas. Tinha um dente 
de ouro, o que me ressaltara 
em Sultanov, logo à partida, 
quando o tive pela frente, 
cá em cima, na Redacção.

O homem que eu tinha 
sentado à minha frente era 
sorridente. Ao sorriso, se lhe 
distinguia duas covas nas 
maçãs-do-rosto. Sultanov pa-
recia ciente do divertido que 
as covas se me converteram e 
antes de falar manteve a raias 
um riso, do que se lhe esca-
pavam aquela coroa de ouro, 
na boca. Com um misto de 
cabelos pretos e prateados, 
na casa dos 50 anos, Sultanov 
não devia merecer o quali-
ficativo de sorridente, pois 
era o mais problemático dos 
interlocutores que conheci. 
Aliás, insistiu tanto que lhe 
entrevistara na sua casa. De-
pois de uma ligeira resistên-
cia cedi-lhe, pois ele alegara 
ter um “dossier” com mais de 

meia centena de páginas e re-
ceava que lhe extraviassem.

Descemos os dois as esca-
das do jornal, atravessámos a 
portaria e mesmo à mão esta-
va uma motorizada sua. Pô-la 
a funcionar e nos abalámos à 
Ponta-Gêa. A casa, que fora 
propriedade da Belita, fora 
oportunisticamente alienada 
por Pateguana, então director 
nacional da área têxtil. Na ex-
tensão da sua permanência em 
Moçambique, Pateguana, no 
silêncio do título de proprie-
tário do imóvel, nunca tentara 
desalojar Sultanov, pois este 
era um homem rijo, rebelde e 
presunçoso.  Não falava com 
nenhum dos condóminos do 
seu prédio. Tivera conflitos 
com todos. Para acedermos 
à sua casa havia duas portas 
gradeadas e pelo menos oito 
cadeados. Parecia guardar um 
tesouro dentro dela. Depois 
de uma longa extenuação, por 
fim, aberto o último cadeado, 
seguiu-se-me o assombro. 
Passámos ao interior da casa. 
Deixou-me na sala. A sala va-
zia, senão com uma mesa e 
três cadeiras desengonçadas. 
As paredes outrora brancas, 
agora cinzentas, infames e 
um escrito na parede, do seu 
punho, assim: “ViVo Eu Ain-
da Sou ViVo”. Literalmente. 
Textualmente. O carpete da 
sala um decoro. Um ambiente 
pesado e um ar malcheiroso, 
na cozinha o fogão, os tachos 
e tarros gordurentos e oleosos.

Quando Sultanov retomou 
à sala reparei que trocara a 
camiseta branca, as calças 
cremes e usava agora uns cal-
ções e camiseta arrepiadas, 
sem cor. Trazia o “dossier” 
que pousou sobre o tampo da 
mesa, com alguma gordura 
e migalha das últimas refei-
ções, creio de três dias ante-
riores. Pediu-me desculpa e 
foi buscar um pano imundo e 
“limpou-a”. Apesar de inquie-
to com aquelas fortes e pun-

gentes imagens, deixei-me es-
tar, aparentemente tranquilo, 
a pensar com os meus botões 
que aquilo tinha que acabar o 
mais cedo possível e me aba-
lar daí. No meio daquele pa-
norama surreal, Sultanov era 
um homem calmo e menos 
dado às horas. Disparou um 
choradinho delicodoce, diva-
gando na sua personalidade 
paternal, como progenitor 
de duas crias e resguardador 
dos mesmos e da mulher, 
que deixara Moçambique no 
limite da sua paciência e da 
capacidade de sobrevivência.

“Senhor jornalista, quando 
a minha mulher viu que eu já 
a não conseguia manter acon-
selhou-me: marido, vamo-nos 
embora”, explicou-me ele.

Continuei quieto, a ouvi-
-lo, assaltado pela sua voz 
gutural e aquele ar bafien-
to, a nojo, que me causava 
um mal-estar, umas cólicas 
e pretensão a largar um vó-
mito, contido a muito custo.

“Mas eu lhe disse, mulher, 
segue tu e depois irei eu, 
quando tiver todos os assuntos 
arrumados”, contou-me Sul-
tanov, que me sequestrara to-
dos os sentidos, enfocando-os 
no seu drama, mas sem con-
templar no meu estado quase 
mortiço, quase a sucumbir, no 
meio daquela imundície, agora 
uma mistela ebuliente com o 
cheiro fétido da casa de banho.

Na posição em que me en-
contrava os meus olhos ace-
diam a um quarto da cozinha, 
àquele fogão engolido pela 
pasmosa e pastosa gordura, 
no chão um pequeno riacho, 
buscando a foz. Aquele dra-
ma em que ele não se enten-
dia com os vizinhos que lhe 
faziam pouco, aquela paranoia 
de que todos lhe queriam rou-
bar, naquela casa sem nada, 
com dois quartos, um deles 
sem nenhum imóvel, o outro 
com uma desqualificada cama, 
aquele chão sujo e com uma 

pilha de papéis e livros velhos 
em búlgaro, aquela alucinação 
trágica e apocalíptica de que 
o mundo conspirava pelo seu 
mal, deixara-me amuado, per-
plexo e inofensivo, sem tomar 
nota. Ao fim de quatro horas:

“Sabe, senhor jornalista, só 
sairei deste país quando o Es-
tado me pagar os quarenta mil 
dólares que me deve. É isso 
que lhe tinha a contar, o contra-
to está aqui”, espetara-me ele, 
ao que o tomei estava com um 
homem potencialmente rico, 
não obstante a bater no fundo 
do poço, resvalando-se numa 
auto-destruição inexorável.

Chegou uma mulher na-
tiva, ele ma apresentou:

“Senhor jornalista esta é a 
Júlia, a minha empregada”.

A Júlia corada cumprimen-
tou-me. No rosto contorções 
e hematomas que a assombra-
vam e faziam dela uma mulher 
triste. Muito triste, mas mesmo 
amarga, que me não dava von-
tade de olhá-la duas vezes. Os 
lábios inflamados, como quem 
recebera uma infusão de “bo-
tox”. Larguei-me daí à Redac-
ção, eram cinco da tarde. Es-
crevi a estória, o contraditório 
idem. Uma promissora e espe-
rançosa promessa a Sultanov.

No outro dia cruzei-me 
com a Júlia. Aquele rosto 
triste, o mesmo, aquela amar-
gura, já uma tatuagem. Foi 
à frente da agora INATTER:

“Sultanov já se foi. Era o 
meu marido. Nunca fui sua em-
pregada, embora ele me apre-
sentasse como tal. Batia-me. 
Batia-me muito… Recebeu a 
indemnização e foi-se. Para 
mim, nem um único tostão.”
Circunspecto, olhei-a ino-
fensivo e impotente. Aquele 
rosto desfigurado. Aquelas 
lágrimas. Aquelas lágrimas 
e mais lágrimas. Na minha 
garganta um nó, muitos nós 
a dores alheias, do quanto 
me pesava nesta altura, nes-
te momento, ser jornalista.
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Por Tomás Timbane*

A Eficácia da Lei dos 
Tribunais do Trabalho  (2)

entrada em funcio-
namento dos tribu-
nais de trabalho, 
traz inúmeros pro-

blemas de articulação entre as 
normas aplicáveis aos tribu-
nais de trabalho, nos casos em 
que existam (Cidade e Provín-
cia de Maputo) e naqueles ca-
sos em que tal ainda não ocor-
reu, designadamente sobre a 
aplicação da lei processual 
laboral quanto à competência 
dos tribunais de trabalho e das 
secções laborais, alçada dos 
tribunais laborais e das sec-
ções laborais e dos prazos apli-
cáveis aos processos laborais.

Isso implica, pois, a ne-
cessidade de abordarmos vá-
rias questões, as quais têm 
a ver com a determinação 
da lei aplicável, na qual não 
existiam tribunais de tra-
balho em funcionamento.

Para explicar a questão da 
sucessão das leis no tempo, o 
legislador opta, muitas vezes, 
pela regra da aplicação imedia-
ta da lei nova, nalgumas situa-
ções até para situações passa-
das (efeito retroactivo) ou pela 
regra da aplicação da lei nova 
a partir de determinada data.

Podemos pensar que, quan-
do entra em vigor certa lei 
processual, o legislador só 
tem duas alternativas: ou 
impede que tenha efeito re-
troactivo, começando a vigor 
a partir de determinada data, 

ou indica os termos em que 
se aplica retroactivamente.

Quando se discute a suces-
são das leis, para além de to-
mar posição sobre a retroacti-
vidade ou não da lei nova, o 
legislador pode estabelecer 
disposições transitórias ge-
rais ou especiais, mas nem 
sempre se prevê as situa-
ções que podem ser abrangi-
das pelas leis em confronto. 

O direito transitório existe 
quando uma nova lei não pode 
ter eficácia imediata, havendo 
necessidade de estabelecer um 
regime para vigorar durante 
certo período ou em certas 
circunstâncias. As normas de 
transição preocupam-se com 
o estabelecimento de um regi-
me intermediário entre as duas 
leis, visando a conciliação dos 
interesses particulares com a 
regulamentação da lei nova, 
e tem, portanto, natureza ma-
terial. As disposições transi-
tórias gerais são válidas para 
todas as novas leis e as dispo-
sições transitórias especiais 
válidas para determinada lei 
em concreto. Pretende-se, com 
as disposições transitórias, 
solucionar casuisticamente a 
solução de hipóteses que se 
encontram na fronteira entre 
uma e outra lei ou mesmo por 
razões de política legislativa. 
Não se pense, porém, que o 
regime transitório represen-
ta excepção ao regime geral 

da irrectroactividade das leis; 
trata-se, tão somente, de uma 
aplicação dos critérios gerais 
a situações particulares que 
o legislador entender indicar, 
em concreto, a lei aplicável, 
tendo em conta os potenciais 
problemas que representa a 
sucessão das leis nesses casos. 

Por exemplo, o CPC contêm 
disposições transitórias: a do 
art. 63.º, relativa à lei regula-
dora da competência – que se 
repete no art. 36 da LOJ e se 
regulava no art. 25 da LOTJ, 
já revogada – e a do art. 142.º, 
respeitante à forma dos di-
versos actos processuais. Em 
qualquer um destes casos, 
trata-se de disposições transi-
tórias gerais, uma vez que se 
aplicam a todas as leis futuras. 
Mas o legislador também esta-
belece disposições transitórias 
especiais, aplicáveis apenas 
para o caso concreto, como 
sucedeu com o DL 1/2009 e no 
DL 1/2005. As disposições al-
teradas, modificadas ou adita-
das pelo DL 1/2009 só se apli-
cam aos processos instaurados 
e recursos interpostos a partir 
de 1 de Julho de 2009. Deste 
modo, relativamente aos pro-
cessos pendentes à data da sua 
entrada em vigor, estas altera-
ções não se aplicam, ou seja, 
aplicam-se a esses processos 
as regras vigentes à data da en-
trada em vigor do DL 1/2009. 

Genericamente, no caso da 

LTT o legislador nada resulta, 
ou seja, não estabeleceu ne-
nhuma disposição transitória 
especial, pelo que se aplicam 
as disposições transitórias ge-
rais. Deste modo, no que se 
refere à competência – situa-
ção relevante para os tribu-
nais de trabalho já criados -, 
apesar de a competência dos 
tribunais judiciais da Cidade e 
Província de Maputo ter sido 
fixada no momento em que as 
acções foram propostas (art. 
63.º do CPC25), verdade é que 
a criação de novos tribunais 
implicou uma modificação de 
direito, uma vez que um tri-
bunal que era competente em 
razão da matéria (Tribunal Ju-
dicial da Cidade de Maputo e 
Tribunal Judicial da Província 
de Maputo), deixou de o ser, 
pelo que os tribunais criados 
passaram a ser competentes. 
Já no que se refere aos demais 
casos, ou seja, nos locais onde 
não foram criados tribunais de 
trabalho, a situação, do pon-
to de vista da competência, 
continua a mesma, ou seja, os 
tribunais comuns são transi-
toriamente competentes para 
conhecer dos litígios laborais.

Do mesmo modo, no que se 
refere à forma dos actos, esta 
é regulada pela lei que vigora 
no momento em que são pra-
ticados. O formalismo proces-
sual regula os actos a praticar 
em juízo na propositura e de-

senvolvimento da acção e as 
formalidades e os termos pra-
ticados em cada um dos actos. 
Se entra em vigor uma nova 
lei, há que verificar a partir de 
que momento a mesma passa a 
aplicar-se. No direito proces-
sual, a lei nova deve respeitar 
todos os actos praticados sob o 
império da lei antiga, o que sig-
nifica que a nova lei se aplica 
às acções futuras e também aos 
actos futuros praticados nas ac-
ções pendentes, ou seja, a vali-
dade e a regularidade dos actos 
processuais anteriores conti-
nuará a aferir-se pela lei antiga, 
na vigência da qual foram pra-
ticados (art. 142.º), pois, por 
maior que seja o progresso da 
nova lei entende-se não ser jus-
to nem conveniente sujeitar as 
pessoas, no domínio do comér-
cio jurídico, a consequências 
com que elas não podiam con-
tar à data da verificação do fac-
to. Há, sobretudo, que respeitar 
as expectativas das partes no 
momento em que praticaram o 
acto cujos efeitos a lei regula. 

*Antigo Bastonário da Or-
dem dos Advogados. Comu-
nicação apresentada no dia 
23 de Setembro de 2019 no 
Seminário realizado pela Fa-
culdade de Direito da UEM, 
organizado pela FDUEM, 
Associação Moçambicana de 
Juízes e Núcleo de Estudantes.
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Das Eleições Gerais – 
15.10.2019

Por Edwin Hounnou

omo vamos as urnas 
já no próximo dia 15 
de outubro julgo que 
cabe uma palavra em 

nome da democracia, da demo-
cracia eleitoral e da Justiça elei-
toral. Olho para o mundo, para 
a política internacional e para a 
democracia eleitoral portuguesa 
e os resultados das legislativas 
ditam claramente que a democra-
cia está nas agonias; o nível de 
abstenções é o melhor indicador 
e como já todos afirmaram mere-
ce uma reflexão profunda sobre 
a democracia participativa que 
é no fundo o etho da democra-
cia representativa. Ora, enquan-
to a democracia portuguesa fica 
marcada pelo elevado grau de 
abstenções, esperemos para ver 
como será o desfecho da nossa 
democracia eleitoral no dia 15 
próximo. Provavelmente, o nível 
de participação fique aquém do 
que se espera e seja marcado por 
altos níveis de abstenções pelo 
menos no que se refere as legis-
lativas e já me explico melhor: 
(i) em primeiro lugar, o Povo, 
o instruído e escolarizado está 
saturado com falsas promessas; 
(ii) já quase ninguém confia em 
partidos políticos como garante 
da boa governança democrática 
sendo por isso que tenho vindo 
a defender a emancipação do re-
ferendo; (iii) apesar de na FRE-
LIMO existir um Presidente (na 
minha opinião, tecnicista) que 
luta pelo exemplar, pela demo-
cratização ao nível do partido, 
falta-lhe, por vezes, a arte polí-
tica (coragem) para fazer mais e 
diferente num contexto de estado 
de exceção económico global; 
(iv) também não antevejo no novo 
líder do maior partido da oposição 
o engenho e arte política capaz de 
garantir a coesão nacional se não 
nos consegue garantir a coesão das 
estruturas centrais do seu partido. 

II. Ora, me parece, assim, que 
o Conselho Constitucional dá um 
tiro certeiro a democracia constitu-
cional quando deixa de fora poten-
ciais candidatos capazes de fazer 
uma toda diferença na nossa demo-
cracia igualitária até se percebendo 

claramente que a justiça anda atrás 
dos mentores da divida oculta que 
arruinaram por completo o erário 
publico desestruturando as nossas 
finanças públicas, desrespeitado a 
Constituição do Povo e ao que tudo 
indica até aqui, grosso, fazem parte 
do partido no poder. Relembre-se 
que ao Conselho Constitucional 
cabe a função de administrar a Jus-
tiça, repor a Justiça, devolver a jus-
tiça constitucional ao Povo e não 
legitimar candidatos fraudulentos 
e partidos antidemocráticos. Ou-
trossim, quando o nosso sistema 
constitucional abraça o presiden-
cialismo é vital que haja um Pre-
sidente virtuoso capaz de penetrar 
o espirito do legislador, consolidar 
o poder político, os seus órgãos de 
soberania, estabelecer e conduzir 
as políticas públicas com mestria e 
a pergunta que se pões é: estarão 
os nossos candidatos presidenciais 
preparados para isso? Até quando 
teremos a consciência do valor 
de um Povo? Precisamos de ir a 
Lisboa e sermos apertados pelos 
jornalistas portugueses para sentir-
mos o valor de um povo, que a de-
mocracia é o Povo, do povo e para 
o povo, para nela reconhecermos 
a sua dignidade e os seus direitos 
fundamentais? Apercebemo-nos 
disso quando sentimos que se re-
cuperou o discurso populista logo 
que se retomou a Pátria Amada. 
Enfim, até aqui não sei (e julgo 
que comigo não saberão) a quem 
confiar, a quem votar. O voto em 
branco é para mim uma via, a ex-
pressão política de cidadania mes-
mo que não goste. E mais uma vez 
já se pode calcular: o que vai man-
char a nossa democracia eleitoral 
será sem dúvida a fraude eleitoral. 
Estou farto que a nossa democracia 
esteja refém de partidos políticos e 
das urnas de fundo falso; as urnas 
não podem servir para enterrar a 
democracia e com a democracia o 
povo; as urnas não podem servir de 
coveiro para enterrar a democracia 
e com a democracia o povo; as ur-
nas não podem servir meio fraudu-
lento para legitimar os impostores 
e a corrupção. Isto é inadmissível 
num Estado de Leis que se quer 
Estado-Providência. Enquanto uns 

avançam com o Welfare State nos 
retrocedemos. E preciso dominar 
a ganância animalesca para que a 
vida em sociedade seja possível. 
Quem paga essas vigarices dos 
políticos e políticas públicas de zi-
guezaguear? É o Zé pagante de im-
postos enraizando assim a pobreza 
e a violência no País. 

III. Apesar de extenso, julgo 
que vale a pena relembrar o último 
discurso de Charles Chaplin em 
“O Grande Ditador” (1940), quem 
sabe não nos ajuda refletir sobre o 
15 de outubro próximo e não sal-
va a nossa democracia da morte: 
“Desculpem-me, mas eu não que-
ro ser um Imperador, esse não é 
o meu objetivo. Eu não pretendo 
governar ou conquistar ninguém. 
Gostaria de ajudar a todos, se 
possível, judeus, gentios, negros, 
brancos. Todos nós queremos 
ajudar-nos uns aos outros, os se-
res humanos são assim. Todos nós 
queremos viver pela felicidade dos 
outros, não pela miséria alheia. 
Não queremos odiar e desprezar 
o outro. Neste mundo há espaço 
para todos e a terra é rica e pode 
prover para todos. O nosso modo 
de vida pode ser livre e belo. Mas 
nós estamos perdidos no caminho. 
A ganância envenenou a alma dos 
homens, e barricou o mundo com 
ódio; ela colocou-nos no caminho 
da miséria e do derramamento de 
sangue. Nós desenvolvemos a ve-
locidade, mas sentimo-nos enclau-
surados: As máquinas que produ-
zem abundância têm-nos deixado 
na penúria. O aumento dos nossos 
conhecimentos tornou-nos céti-
cos; a nossa inteligência, empe-
dernidos e cruel. Pensamos em 
demasia e sentimos bem pouco: 
Mais do que máquinas, preci-
samos de humanidade; Mais do 
que inteligência, precisamos de 
afeição e doçura. Sem essas vir-
tudes, a vida será de violência e 
tudo será perdido. O avião e o rá-
dio aproximaram-nos. A própria 
natureza destas invenções cla-
ma pela bondade do homem, um 
apelo à fraternidade universal, à 
união de todos nós. Mesmo ago-
ra a minha voz chega a milhões 
em todo o mundo, milhões de 

desesperados, homens, mulheres, 
crianças, vítimas de um sistema 
que tortura seres humanos e en-
carcera inocentes. Para aqueles 
que me podem ouvir eu digo: 
“Não se desesperem”. A desgra-
ça que está agora sobre nós não 
é senão a passagem da ganância, 
da amargura de homens que te-
mem o avanço do progresso hu-
mano: o ódio dos homens passará 
e os ditadores morrem e o poder 
que tiraram ao povo, irá retornar 
ao povo e enquanto os homens 
morrem (agora) a liberdade nun-
ca perecerá… Soldados: não se 
entreguem aos brutos, homens 
que vos desprezam e vos escravi-
zam, que arregimentam as vossas 
vidas, vos dizem o que fazer, o 
que pensar e o que sentir, que vos 
corroem, digerem, tratam como 
gado, como carne para canhão. 
Não se entreguem a esses homens 
artificiais, homens-máquina, com 
mentes e corações mecanizados. 
Vocês não são máquinas. Vocês 
não são gado. Vocês são Homens. 
Vocês têm o amor da humanidade 
nos vossos corações. Vocês não 
odeiam, apenas odeia quem não 
é amado. Apenas os não amados 
e não naturais. Soldados: não lu-
tem pela escravidão, lutem pela 
liberdade. No décimo sétimo ca-
pítulo de São Lucas está escrito: 
“O reino de Deus está dentro do 
homem”. Não um homem, nem 
um grupo de homens, mas em to-
dos os homens; em você, o povo. 
Vós, o povo tem o poder, o poder 
de criar máquinas, o poder de 
criar felicidade. Vós, o povo tem 
o poder de tornar a vida livre e 
bela, para fazer desta vida uma 
aventura maravilhosa. Então, em 
nome da democracia, vamos usar 
esse poder, vamos todos unir-nos. 
Lutemos por um mundo novo, um 
mundo bom que vai dar aos ho-
mens a oportunidade de trabalhar, 
que lhe dará o futuro, longevidade 
e segurança. É pela promessa de 
tais coisas que desalmados têm 
subido ao poder, mas eles mentem. 
Eles não cumprem as suas promes-
sas, eles nunca o farão. Os ditado-
res libertam-se, porém escravizam 
o povo. Agora vamos lutar para 

cumprir essa promessa. Lutemos 
agora para libertar o mundo, para 
acabar com as barreiras nacio-
nais, dar fim à ganância, ao ódio 
e à intolerância. Lutemos por um 
mundo de razão, um mundo onde 
a ciência e o progresso conduzam 
à felicidade de todos os homens. 
Soldados! Em nome da democra-
cia, vamos todos unir-nos!” 

V. Como vemos, a Democracia 
é tudo isso e muito mais, portanto, 
nunca confunda voto com demo-
cracia. Seria como confundir ca-
sos com causas. Aliás, enquanto a 
informação praticamente sobrevi-
ve de casos, os sociais-democratas 
como eu vivem das causas ligadas 
à paz ou guerra (se necessário), da 
solidariedade entre povos e pes-
soas, da igualdade (…) e sobretudo 
da liberdade. É por isso que tenho 
entendido que as campanhas elei-
torais deviam ser o momento de 
discussão dessas causas, mas infe-
lizmente como já começou ser pra-
xe na nossa democracia moçam-
bicana, as propagandas eleitorais 
são o reflexo do que digo, apenas 
casos que alimentam veemente-
mente as nossas campanhas elei-
torais. Mais: não se assiste a um 
frente-a-frente entre os candida-
tos e provavelmente seja também 
por isso que quase sempre não 
há sondagem que determine com 
alguma precisão a intenção do 
voto. Caros eleitores: há quem 
diga que a «democracia não vive 
de casos de circunstância, vive 
discutindo a nobreza humana na 
defesa dessas grandes causas» e 
eu como defensor das causas e 
amante da justiça democrática 
não posso deixar de estar alinha-
díssimo. Vamos parar de uma 
vez por todas com essa cultura de 
ajuste de contas entre violadores 
em que um (o Estado-Partido) tem 
o poder e o outro (o Povo-Súbdito) 
que o legitimou é considerado um 
criminoso. Salvem o Povo! Salvar 
o Povo é promover a sua educação 
e promover a educação é salvar a 
democracia. Não demos tiros mor-
tais na Democracia pluripartidária 
e pluralista, já nos custou muitas 
vidas (haja justiça eleitoral). 

de Moçambique

C
Em busca da Justiça Eleitoral: 

A Democracia Moçambicana entre “vida e Morte”
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Ao tribunal em Nova Iorque

Fórum de Monitoria do Orçamento requere 
todos os documentos do julgamento de 
Boustani para tradução e divulgação

o âmbito das suas 
actividades de es-
crutínio do caso 
das dívidas ocul-

tas, o Fórum de Monitoria 
do Orçamento, uma entidade 
que congrega várias organi-
zação não-governamentais, 
requereu à Justiça dos EUA 
que lhe seja facultada toda 
a documentação relevante 
do caso. O Fórum de Mo-
nitoria do Orçamento diz 
que nada mais pretende fa-
zer com os documentos se-
não a sua tradução e ampla 
difusão para que a maio-
ria dos moçambicanos sai-
ba o que aconteceu com o 
com o dinheiro do seu país.

A carta do Fórum de Mo-
nitoria do Orçamento foi 
dirigida ao procurador norte-
-americano responsável pelo 
caso das dívidas ocultas no 
Tribunal Distrital de Nova 
Iorque, Richard Donoghue, 
com o conhecimento do es-
critório de advogados “Wi-
llkie Farr & Gallagher”, que 
assiste a Jean Boustani, que 
é, neste momento, o único 
arguido em julgamento nos 
Estados Unidos. Jean Bous-
tani tem estado a impugnar 
a competência da Justiça 
norte-americana para julgar 
o caso, com o fundamen-
to de que os crimes de que 

é acusado não foram pra-
ticados nos Estados Uni-
dos e não lesaram nenhum 
cidadão norte-americano.

Segundo o requerimento 
do Fórum de Monitoria do 
Orçamento, datado de 30 de 
Setembro, os documentos 
traduzidos para Português 
ajudarão os moçambicanos 
a obterem o entendimento 
real e correcto das alega-
ções de corrupção e fraude 
relativas às dívidas ocultas.

No seu requerimento, o 
Fórum de Monitoria do Or-
çamento cita uma declaração 
feita pela Procuradoria-Ge-

ral da República em petição 
enviada ao tribunal sul-afri-
cano que julga o caso da ex-
tradição de Manuel Chang, 
indicando que o Estado mo-
çambicano deverá gastar 
13% do seu Produto Interno 
Bruto para o pagamento das 
dívidas ocultas. Segundo o 
Fórum de Monitoria do Or-
çamento, isso acontece num 
país em que quinze milhões 
de pessoas vivem com me-
nos de dois dólares por dia.

O Fórum de Monitoria do 
Orçamento diz que nomeou 
um monitor do caso junto do 
tribunal de Nova Iorque, que 

se chama Yassir Al Khudari, 
um advogado da “Open So-
ciety Justice Initiative”, que 
deverá a assistir a todas as 
sessões do julgamento, e é 
para ele que deverá ser en-
caminhada toda a documen-
tação relevante sobre o caso.

Na sua petição, o Fórum 
de Monitoria do Orçamento 
recorda que, graças aos seus 
esforços, o Conselho Cons-
titucional declarou nulas e 
de nenhum efeito as garan-
tias soberanas emitidas a 
favor da empresa EMATUM, 
afectando todo o negócio ju-
rídico em toda a sua exten-

são e com as devidas conse-
quências legais de nulidade.

O Fórum de Monitoria do 
Orçamento tem estado mui-
to interventivo no caso, e já 
foi admitido como “amigo do 
tribunal” e parte interessada, 
pela Justiça sul-africana. O 
Fórum de Monitoria do Orça-
mento também foi preponde-
rante para que o Ministério da 
Justiça e Serviços Correccio-
nais da África do Sul mudas-
se de ideias e revogasse uma 
ordem de extradição de Ma-
nuel Chang (ex-ministro das 
Finanças) para Moçambique.

de Moçambiquede Moçambique  

N
  atias Guente

mtsgnt@gmail.com
M
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Um olhar sobre as mais-valias decorrentes
da venda da Anadarko à Total*

Centrais

Num comunicado de impren-
sa publicado através da sua pá-
gina1, a Total S.A. anunciou, a 
30 de Setembro de 2019, que 
finalizou a aquisição da partici-
pação da Anadarko referente ao 
projecto de Gás Natural Lique-
feito (GNL) em Moçambique. 
A Anadarko detinha 26,5% do 
projecto Mozambique LNG.

Lê-se no comunicado que 
esta transação, cujo preço é de 
USD 3,9 mil milhões, teve lu-
gar após a Total ter alcançado 
um acordo vinculativo com a 
Ocidental a 3 de Maio de 2019 
para adquirir activos da Anada-
rko em África, nomeadamente 
em Moçambique, Argélia Gana 
e África do Sul, tendo assina-
do um contrato de compra e 
venda a 3 de Agosto de 2019.

De acordo com o PCA da 
Total, o projecto Moçambi-
que LNG encaixa-se perfei-
tamente na estratégia da em-
presa e expande a posição da 
mesma no que concerne ao 
gás natural liquefeito. A Total 
comprometeu-se a trazer as 
capacidades humanas, técni-
cas, financeiras e de marke-
ting necessárias para forta-
lecer ainda mais a execução 
do projecto, com fortes bases 
estabelecidas pela Anadarko2.

O referido projecto, de um 
investimento global de cerca 
de USD 23 mil milhões, é o 
primeiro de desenvolvimento 
de gás natural liquefeito em 
terra em África, e será lide-
rado pela Total com 26,5% 
de participação. As restantes 
partes são detidas pelas se-
guintes empresas: Empresa 
Moçambicana de Hidrocarbo-
netos (ENH), com 15%, Mit-
sui E&P Mozambique Area1 
Ltd (20%), ONGC Videsh Ltd 
(10%), Beas Rovuma Energy 
Mozambique Limited (10%), 
BPRL Ventures Mozambique 
B.V. (10%) e PTTEP Mozam-

bique Area 1 Limited (8,5%).
O projecto inclui o desen-

volvimento dos campos de 
golfinho e atum, localizados na 
Área offshore 1, e a construção 
de uma planta de liquefação 
de dois trens com capacidade 
de 12,9 milhões de toneladas 
por ano. A Área 1 contém mais 
de 60 Triliões de Pés Cúbicos 
(TCF) de recursos de gás, dos 
quais 18 TCF serão desenvol-
vidos com os dois primeiros 
trens. A Decisão Final de In-
vestimento (FID, sigla inglesa) 
no projecto Mozambique LNG 
foi anunciada a 18 de junho 
de 2019 e o projecto deverá 
entrar em produção até 2024.

Prevê-se que a aquisição dos 
26,5% da Anadarko pela Total 
gere para Moçambique, ainda 
em 2019, receitas sobre ganhos 
de capital de USD 880 milhões.3

 Porém, o destino que se 
pretende dar a estas receitas 
é questionável, há despesas 
que não devem ser cobertas 
com receitas extraordinárias.

2.Análise
Tributação sobre as Mais-
Valias/Ganhos de Capital
As normas de determinação 

de mais-valias em Moçam-
bique resultam da conjugação 
de duas categorias de imposto 
sobre rendimento: as categorias 
de Imposto sobre Rendimento 
de Pessoas Colectivas, IRPC, 
através da Lei no  19/2013, de 
23 de Setembro, e de Imposto 
sobre Rendimento de Pessoas

Singulares, IRPS, através da 
Lei no  20/2013, de 23 de Se-
tembro. De acordo com o Ar-
tigo 40, ponto 3, alínea d) da 
Lei 20/2013 de 23 de Setembro 
, sobre determinação das mais-
valias, é tributado 55% do valor 
quando as partes sociais ou 
outros valores imobiliários são 
detidos durante 60 ou mais me-
ses, que é o caso da Anadarko.

A taxa a ser usada no sec-

tor extractivo é estabelecida 
através da Lei no  27/2014, de 
23 de Setembro, que estabelece 
o regime específico de trib-
utação e benefícios fiscais das 
operações petrolíferas. O Arti-
go 29 da referida lei estabelece 
que os ganhos obtidos por 
não residentes em território 
moçambicano, com ou sem 
estabelecimento estável result-
ante da alienação onerosa ou 
gratuita de direitos petrolífer-
os, são tributados como 
mais-valias à taxa de 32%.

Tendo em conta que o 
contrato de concessão para 
pesquisa e produção en-
tre a Anadarko e o Gov-
erno de Moçambique foi 
assinado em 2006 (mais 
de 60 meses), e aplicando 
o Artigo 29.1 da Lei no 
27/2014, de 23 de Setem-
bro a taxa de 32% irá recair 
sobre 55% das mais-valias.

Este valor deve ser pago 
30 dias após a alienação dos 
direitos petrolíferos, tendo 
em conta a fórmula abaixo

Onde: 
MV – Valor do Impos-

to sobre as Mais-Valias; 
VR – Valor de Realização; 
VA – Valor de Aquisição; 
Tpd – Taxa Referente ao 
período de detenção de 
activos; Tlu – Taxa úni-
ca de incidência do valor

Importa realçar que a 
aquisição da Anadarko 
efectivou-se em dois mo-
mentos. O primeiro mo-
mento refere-se à aquisição 
da Anadarko pela Ociden-
tal e o segundo momento 
é referente à aquisição da 
Anadarko pela Total S.A. (à 
Ocidental). No entanto, não 
está claro até ao momento 
que tratamento será dado 
às respectivas operações e 
sobre qual das transações 

irá recair a taxa de 32%.

Gestão de Receitas 
Provenientes das Mais-Valias

As receitas provenientes 
da tributação das mais-
valias são consideradas re-
ceitas extraordinárias e o

uso destas tem merecido 
um tratamento especial defi-
nido na lei do orçamento.

A Lei do Orçamento do 
Estado para 2019 define, no 
Artigo 5, que o Gover o está 
autorizado a usar os recursos 
adicionais e/ou extraordonári-
os para acorrer as despesas de 
investimento, redução da dív-
ida e situações de emergência.

Porém, parte do destino 
definido pelo executivo para 
as receitas provenientes das 
mais-valias4 não se enquadra 
nas directrizes apontadas pela 
lei acima referida,conforme 
os argumentos abaixo:

Suprir o défice do custo da 
realização das eleições de 2019 
– as despesas para a realização 
de eleições devem, por regra, 
ser incluidas na categoria de 
despesas de funcionamento e 
não se trata de dívidas nem sit-
uação de emergência. Note-se 
que a classificação das despe-
sas com eleições na rúbrica de

despesas de investimento 
contraria a prática dos outros 
anos eleitorais quando esta-
vam correctamente classifica-
das em despesas de funciona-
mento. Numa nota datada de 
31 de Março de 2019 intitula-
da Orçamento de Estado para 
2019 é Excessivo – Contas 
da CNE devem ser Audita-
das e seus Pareceres Tornado 
público5, o CIP chamou aten-
ção para o facto de se estar a 
sobreavaliar as despesas de 
investimento e, portanto, a 
subavaliar as despesas de fun-
cionamento onde, de facto, Executivos da Total e da Anadarko no encontro com Nyusi em Manica
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deveriam ser contabilizadas.
Tendo em consideração que 

a lei de orçamento autoriza o 
governo a financiar despesas 
de investimento e não de fi-
nanciamento, não se percebe 
a racionalidade de incluir as 
despesas de eleições como 
um dos destinos da aplicação 
do valor das mais-valias.

Pagamento das dívidas às 
empresas nacionais – este 
é um dos argumentos que 
se enquadra perfeitamente 
na lei do orçamento sobre 
recursos extraordinários. 
Porém, no relatório sobre o

pagamento de dívida atras-
ada aos fornecedores de bens 
e serviços6  já estava previsto 
o pagamento de 6.915,3 mil 
milhões de meticais (%39 
do Orçamento do Estado 
e %60,9 provenientes das 
mais-valias da transação en-
tre a Eni e Exxon Mobil).

Por forma a garantir uma 
materialização transpar-
ente do pagamento destas 
dívidas, é importante men-
cionar quanto destas mais-
valias se pretende usar para 
o pagamento das dívidas aos 
fornecedores e qual é o cri-
tério que será usado. Isso 
irá servir como instrumento 
para a monitoria da apli-
cação destes mesmos valores. 

Suprir défice fiscal decor-
rente das medidas tomadas 
para fazer face aos estragos 
provocados pelo ciclone Idai 
na economia – sobre este pon-
to subentende-se que se trata 
de situações de emergência.

No entanto, é preciso re-
alçar a necessidade de se fazer 
um levantamento do referido 
défice fiscal decorrente do 
Idai e tornar a informação 
pública. Não se percebe de 
que valor efectivamente se 
trata e se houve um estudo 

que comprove esse valor.
Ademais há um compromis-

so assumido pelos doadores 
no âmbito da Conferência In-
ternacional de Doadores reali-
zada na cidade da Beira no dia 
31 de Maio,7  de desembolsar 
cerca de 1,2 mil milhões de 
USD (cerca de 1/3 do valor 
solicitado pelo Governo), e 
neste encontro o Director do 
Gabinete de Reconstrução 
pós-Idai, Francisco Pereira, 
explicou que “os 3,2 mil mil-
hões de USD solicitados pelo

Governo são para um 
programa de reconstrução 
de 5 anos ou mais, por-
tanto para os próximos dois 
anos, o dinheiro que re-
cebemos é suficiente (...)”8.

O Relatório de Execução 
Orçamental de Janeiro a 
Junho de 2019 aponta que os 
ciclones Idai e Keneth afec-
taram a capacidade produ-
tiva do sector da agricultura 
e destruiram infraestruturas 
dos sectores de transporte, co-
municação, e turismo, obrig-
ando a revisão das previsões 
preliminares e apontando

para uma desaceleração do 
PIB real para 2,5% em 2019 
sem, no entanto, mencionar 
as perdas fiscais decorrentes 
destas calamidades naturais.

Por último, mencionou-se 
as reservas orçamentais como 
destino do valor referente à 
tributação das mais-valias mas 
não se fez menção aos critérios 
de gestão das mesmas. Aten-
dendo que ainda não foi es-
tabelecido o Fundo Soberano 
em Moçambique, que seria 
o mecanismo usado para tal, 
esta intenção não fica clara.

3. Considerações Finais
Do exposto acima e, existindo 

fundamentos legais bem defini-
dos, conclui-se que é preciso 

clarificar as nuances que serão 
consideradas no cálculo do 
valor do imposto sobre as mais-
valias, por forma a garantir 
transparência a este processo.

Tratando-se de recursos ex-
traordinários, há necessidade 
de seguir as directrizes esta-
belecidas nos dispositivos le-
gais sobre o assunto, sob pena 
dos mesmos serem usados 
para despesas que não irão 
trazer benefícios adicionais e 
servir para satisfazer os inter-
esses individuais ou de gru-
pos que controlamo processo.

Finalmente, se não forem 
estabelecidos critérios claros 
para o uso do valor proveniente 
das maisvalias, tendo em conta 
as boas práticas, as mesmas 
não irão servir ao fim último 
de satisfazer as necessidades 
da geração actual e vindoura.

Importa realçar que 
não é a primeira vez que 
o país encaixa receitas 
proveniente da tributação de

mais-valias. A mais recente 
ocorreu em 2017 quando o 
país arrecadou USD 352 mil-
hões em impostos sobre as 
mais-valias. Porém, a gestão das 
mesmas é feita de forma pouco 
clara levantando questões rela-
cionadas com transparência.

*Centro de Integridade Pública

1 https://www.total.com/en/media/news/
press-releases/total-closes-acquisition-ana-
darkos-shareholding-mozambique-lng
2 https://www.bloomberg.com/news/
articles/2019-08-16/total-says-anadarko-s-
-mozambique-lng-project-is-a-perfect-fit
3 http://opais.sapo.mz/total-pagou-usd-
39-bilioes-na-compra-dos-activos-da-
anadarko-em-mocambique
4 http://opais.sapo.mz/nyusi-aponta-tres-
caminhos-para-os-880-milhoes-de-dolares-
de-maisvalias
5 https://cipmoz.org/wp-content/up-
loads/2019/03/ORC%CC%A7AMENTO-
PARA-ELEIC%CC%A7O%CC%83ES-1.pdf
6 http://www.mef.gov.mz/index.php/docu-
mentos/anuncios-e-comunicados/713--118/
file
7 Jornal da Noite STV de 1 de Junho 
de 2019 (https://www.youtube.com/
watch?v=JGDUhBEGHDM)
8 idem

Executivos da Total e da Anadarko no encontro com Nyusi em Manica
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tes do Exército disseram aos 
investigadores do IESE que 
o moral das tropas das For-
ças de Defesa e Segurança 
parece baixo, especialmente 
nas unidades regulares do 
Exército. O cansaço causa-
do pelos ataques armados do 
grupo “Al Shabaab”, os pro-
blemas logísticos e a sensa-
ção de que o Governo está a 
tratar os soldados de manei-
ra injusta, especialmente no 
que diz respeito à alimenta-
ção e tempo de permanência 
no terreno, estão a causar 
frustração no seio das Forças 
de Defesa e Segurança. Os 
soldados estão irritados, por-
que não têm comida suficien-
te nem assistência médica. 
Muitos deles, em Mocímboa 
da Praia, Macomia e Palma, 
têm a impressão de que os 
seus produtos alimentares 
estão a ser desviados.

O IESE diz, no seu estu-
do, que, a par do desempre-

go, e da ausência do Estado, 
as desinteligências étnicas 
também estão por detrás da 
violência. “Na realidade, à 
semelhança do que acontece 
em outros países africanos, 
as elites políticas em Mo-
çambique também são mar-
cadas por uma competição 
feroz pelo acesso e controlo 
dos recursos e uma visão do 
Estado como fonte de en-
riquecimento pessoal. Esta 
competição encoraja muitas 
vezes o recurso à manipula-
ção das identidades étnicas, 
fazendo com que a lealdade 
à comunidade étnica se so-
breponha à lealdade à nação. 
Concretamente, no caso da 
Mocímboa da Praia, tal ma-
nifesta-se, sobretudo, através 
dos mecanismos de distribui-
ção de cargos públicos e re-
cursos.”

Um dos entrevistados é 
citado a dizer o seguinte: 
“Aqui em Mocímboa, o que 

está na moda são os macon-
des e jovens que vêm de Ma-
puto. Nós [mwani] não ve-
mos nada... Os nossos pais, 
para viver, têm de trabalhar 
nas machambas dos chefes 
macondes... Eles são chefes, 
e nós empregados... Isto co-
meçou há muito tempo e não 
é de hoje... Nós, os mwani, 
estamos a sofrer... Mas, um 
dia, isto vai ter de mudar, não 
podemos continuar assim...”.

Outro disse: “O número 
de mwani que beneficiam do 
fundo de pensões para an-
tigos combatentes aqui em 
Mocímboa é muito pequeno... 
Quando vamos tratar os docu-
mentos de antigo combatente, 
a prioridade vai para os ma-
condes... Todos os meses, eles 
têm dinheiro para comprar 
capulanas para as suas mu-
lheres, e nós não... Por causa 
disso, nós, mwani, não somos 
considerados pelas nossas es-
posas... Mas que fazer? Eles é 

que mandam”.
Além dos resultados do es-

tudo do IESE, há uma forte 
convicção de que o terrorismo 
em Cabo Delgado não passa 
de um expediente de lutas in-
ternas entre as oligarquias do 
partido Frelimo para o con-
trolo do negócio logístico e 
de segurança das plataformas 
do gás, em que os que foram 
afastados decidiram patro-
cinar o terrorismo, para que 
Cabo Delgado se torne ingo-
vernável e sem Estado presen-
te. Essa fórmula, que é regra 
geral em outros países, conta 
sempre com o patrocínio das 
potências interessadas na ex-
ploração dos recursos a título 
quase gratuito.

Duzentos mercenários rus-
sos em Cabo Delgado?

Mercenários e equipamento 
militar russo chegaram a Mo-
çambique em Setembro, como 
resposta a um pedido feito por 

Filipe Nyusi à Rússia para 
ajudar o Governo a combater 
os terroristas em Cabo Delga-
do

Segundo o jornal inglês 
“The Times”, na sua edição de 
2 de Outubro, a ajuda russa é 
composta por um contingente 
de cerca de duzentos solda-
dos, incluindo tropas de elite 
e três helicópteros de ataque 
e sua tripulação. Os mercená-
rios são do “Wagner Group”, 
empresa privada que esteve 
envolvida em conflitos na 
Ucrânia e na Síria. Nyusi es-
teve na Rússia em Agosto, e 
os mercenários chegaram em 
Setembro.

Pensa-se que o “Wagner 
Group” é financiado por Ye-
vgeny Prigozhin, um empre-
sário conhecido como “Cozi-
nheiro de Putin”, por causa de 
seus contratos de restauração 
com o Kremlin.

de Moçambiquede Moçambique
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  osé Jeco, na Beira
 josejeco@gmail.com
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Na província de Sofala

Francisco Campira e PASMO viram costas 
à Renamo e declaram apoio ao MDM

ra de Elias Dhlakama a pre-
sidente da Renamo, o que lhe 
custou a perda do posto de 
delegado político, no âmbito 
da purga que Ossufo Momade 
levou a cabo contra os fiéis a 
Afonso Dhlakama.
“Está provado que só com o 
MDM é que as coisas funcio-
nam neste país, por isso que 
nós, como PASOMO, deci-
dimos ajudar e abrir os olhos 
de quem ainda continua des-
viado das suas escolhas, para 
que apoiem o Albano Ba-
launde e o seu partido MDM, 
para, juntos, construirmos e 
desenvolvermos a província 
de Sofala”, declarou Francis-
co Campira, que está, neste 
momento, a cumprir o man-
dato de deputado da Renamo 
na Assembleia da República, 
pelo círculo eleitoral de Sofa-
la. Foi eleito nas eleições de 
2014, altura em que Afonso 
Dhlakama era o presidente da 
Renamo. Com Ossufo Moma-
de como presidente deste par-
tido, Francisco Campira não 
consegue renovar o mandato

presidente do Parti-
do para Ampliação 
Social de Moçam-
bique, Francisco 

Campira, que é actualmente 
deputado da Renamo pelo 
círculo eleitoral de Sofala, 
anunciou no domingo, 6 de 
Outubro, na cidade da Beira, 
o apoio do seu partido ao ca-
beça-de-lista do Movimento 
Democrático de Moçambique 
candidato a governador de 
Sofala, Albano Balaunde, que 
é deputado da Renamo e ex-
-delegado político provincial 
deste partido em Sofala. Es-
tava na Renamo desde 1980, 
onde foi membro do Conse-
lho Nacional e delegado polí-
tico deste partido em Sofala, 
de 2012 a 2018. É ex-guer-
rilheiro da Renamo, com a 
patente de brigadeiro, e foi 
um dos estrategas de Afonso 
Dhlakama no último conflito 
armado. Apoiou a candidatu-
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Mais uma vez os esquadrões

Quando é que essa 
coisa de esquadrões  
de morte termina?

Quando o partido deles 
sair do poder. 
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O
s esquadrões da 
morte voltaram 
a fazer mais uma 
vítima. Chama-se 

Anastácio Matavele e era o 
director executivo do Fórum 
das Organizações da Socie-
dade Civil na província de 
Gaza e membro da “Sala da 
Paz”, uma plataforma de ob-
servação eleitoral conjunta. 

Anastácio Matavele foi 
alvejado por dez tiros no in-
terior da sua viatura, cerca 
das 11h00 de ontem, na cida-
de do Xai-Xai, quando saía 
de uma acção de formação 
de observadores eleitorais.

O Centro para a Democra-
cia e Desenvolvimento, uma 
organização não-governa-
mental que tem como director 
executivo Adriano Nuvunga, 
considera que a instauração 
de regimes democráticos nun-
ca foi da vontade do poder, 
mas, sim, resultado de levan-
tamentos populares e de acti-
vismo sério da “sociedade ci-
vil”. E considera também que, 
se isso não acontecer em Mo-
çambique, estão criadas todas 
as condições para se erguer e 
manter um regime autoritário.

Anastácio Matavele saiu do 
local com vida para o Hospi-
tal Provincial de Gaza, onde 
veio a morrer por volta das 
13h00. Os autores do crime 
foram identificados. Segundo 
vários relatos, são membros 
da Polícia afectos ao Grupo 
Operativo Especial. A Polí-
cia diz que está a investigar 
a identidade dos criminosos.

“Depois de ser baleado por 
volta das 11 horas de hoje, 7 
de Outubro, Anastácio Mata-
vele veio a perder a vida no 
Hospital Provincial de Gaza 
por volta das 13 horas”, in-
formou a “Sala da Paz”.

Os criminosos, que se des-
locavam numa viatura de 
marca “Toyota Mark x”, de 
cor cinzenta, dispararam dez 
tiros contra Anastácio Ma-
tavele, que se encontrava 
no interior da sua viatura, e 
puseram-se em fuga. Mais 
tarde, o grupo envolveu-se 
num acidente de viação quan-
do fugia da Polícia. Há infor-
mações que dão conta de que 
os assassinos são membros 
da Polícia. Mas, até ao fecho 
da presente edição, a  Polícia 
não confirmava esse dado.

“Bloqueámos as saídas e 
entradas. E iniciámos uma 
perseguição. Os autores 
envolveram-se num aciden-
te de viação. O SERNIC 
está a investigar”, disse ao 
“Canal de Moçambique” 
o porta-voz da Polícia em 
Gaza, Edgar Xiluvane.

Dois perderam a vida no 
local. Dois estão detidos. 
Um conseguiu fugir e está 
em parte incerta. Fontes do 
“Canal de Moçambique” 
afirmaram que os assassinos 
são membros da Polícia afec-
tos ao Grupo de Operações 

Especiais, conhecido como 
GOE, mas, até ao fecho da 
presente edição, a Polícia 
não confirmava esse dado, 
alegando estar a investigar.

Segundo a “Sala da Paz”, 
os dois indivíduos detidos 
são: Euclídio Mapulasse e 
Edson Silica. Euclídio Ma-
pulasse está a receber cui-
dados médicos no Hospital 
Provincial de Gaza, na se-
quência dos ferimentos que 
contraiu num acidente duran-
te a fuga. Edson Silica está 
detido na 2.a Esquadra da 
PRM na cidade do Xai-Xai.

Os esquadrões da morte fo-
ram criados pelo regime para 
eliminar fisicamente os opo-
sitores ao regime. Mais tarde 
estenderam as suas acções, 
atacando docentes universi-
tários, membros de organi-
zações não-governamentais, 
jornalistas e todos os que não 
alinham com o pensamento do 
sistema vigente em Moçam-
bique. Entre as vítimas de as-
sassinato estão Gilles Cistac, 
Jeremias Pondeca, Manuel 
Lole, Mahumudo Amurane.  
Os esquadrões raptaram e es-

pancaram José Jaime Macua-
ne, professor universitário, e 
Ericino de Salema.  Balea-
ram Manuel Bissopo, ex-se-
cretário-geral da Renamo.

Se não houver levantamentos 
populares Moçambique está 
condenado a erguer e manter 

um regime autoritário
O “Canal  de Moçambique” 

teve acesso a um artigo da 
autoria do Centro para a De-
mocracia e Desenvolvimento 
intitulado: “Moçambique está 
definitivamente condenado a 
ter um regime autoritário?”, 
que  alerta para a necessi-
dade de levantamentos po-
pulares e de um activismo 
mais sério por parte da “so-
ciedade civil”, para se evitar 
a manutenção de um regime 
autoritário em Moçambique.

No referido artigo, o Cen-
tro para a Democracia e De-
senvolvimento afirma: “A 
instauração de regimes de-
mocráticos, na chamada ter-
ceira vaga das transições, não 
resultou de uma dádiva aos 
povos pelos poderes consti-
tuídos”. O Centro para a De-
mocracia e Desenvolvimento 
acrescenta que a instauração 
de regimes  democráticos foi 
resultado “da luta determina-
da das elites de oposição, do 
activismo da sociedade civil e 
da intervenção das massas po-
pulares contra regimes políti-
cos que, independentemente 
de variações político-ideoló-
gicas e sócio-culturais, fra-
cassaram, por igual, na tão 
celebrada agenda de unidade 
nacional e rápida moderni-
zação”, o que permitiu que 
fosse   inaugurada uma ordem 
baseada no compromisso e 
consenso das elites políti-
cas quanto às novas regras 

e normas do jogo político.
O artigo fala sobre a cor-

rupção e a captura do Estado 
por sindicatos criminosos de 
colarinho branco; o funciona-
mento errático dos órgãos de 
direcção e administração elei-
toral; a estruturação de pac-
tos políticos que fazem tábua 
rasa do espólio de negociação 
acumulado desde Roma – 
caso flagrante do “fenómeno 
Mariano Nhongo”, que de-
safia  a euforia colectiva em 
redor dos últimos Acordos de 
Paz, de 2014 e 2019, como 
elementos  sintomático de 
que Moçambique “caso não 
registe novos levantamentos 
populares e um activismo 
convicto da sociedade civil, 
estará condenado, inexora-
velmente, a erguer e man-
ter um regime autoritário.”

A “Sala da Paz” diz que o 
assassinato é uma forma de 

intimidação
A “Sala da Paz” convocou, 

ontem, a imprensa, para repu-
diar e condenar o assassinato 
de Anastácio Matavele. Se-
gundo o porta-voz da “Sala 
da Paz”, Albino Mussuei, o 
caso visa intimidar os demais 
membros daquela plataforma.

“A ‘Sala da Paz’ considera 
que estes actos são contra os 
direitos humanos e a liberda-
de de expressão plasmados na 
Constituição da República de 
Moçambique”, disse Albino 
Mussuei. Tendo em conta as 
circunstâncias em que o cri-
me ocorreu, a “Sala da Paz” 
afirma: “É uma mensagem de 
intimidação à sociedade civil, 
mas, como sociedade civil, 
estamos firmes a continuar a 
obra que o nosso irmão Ma-
tavele estava a desempenhar”.

de Moçambique  

Membro de organização não-
governamental assassinado pelos 
esquadrões da morte

O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD) diz que são preciss 
levantamentos populares e  activismo convicto da “sociedade civil”, para evitar que 

Moçambique  esteja  condenado a erguer  e manter um regime autoritário.
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Organizações não-governamentais denunciam 
uso de jovens pelo partido Frelimo para 
violência contra a oposição

Nuvunga, numa conferência 
de imprensa convocada para 
apresentação  do relatório 
de observação da quarta se-
mana da campanha eleitoral. 
O Centro para Democracia 
e Desenvolvimento faz par-
te da plataforma “Monitor”.
Geralmente, os actos de vio-
lência são praticados por in-
divíduos trajando as cores do 
partido Frelimo, e as vítimas 
são membros, simpatizan-
tes e dirigentes dos parti-
dos políticos da oposição.
Na segunda-feira, 30 de Se-
tembro, a Polícia disparou 
dezassete tiros durante a en-
trada de Daviz Simango no 
Chókwè, um dos distritos 
mais violentos de Gaza, de-
pois de membros da Frelimo 
terem barrado uma  carava-
na de Daviz Simango. Re-
centemente, uma caravana 
do cabeça-de-lista do parti-
do “Nova Democracia” nas 
eleições legislativas, “Refi-

ller Boy”, foi violentada no 
mesmo distrito. Os perpe-
tradores da violência eram 
jovens do partido Frelimo.
“Não estou a acusar nin-
guém”, disse Adriano Nu-

vunga e acrescentou que, 
desde então até agora, 
não  houve situações de 
violência envolvendo  ca-
ravanas de partidos da  
oposição. Sempre que há 

cenários de violência,  en-
volvem pessoas vestidas 
com as cores do partido 
Frelimo, “ora em relação 
à Renamo, ora ao MDM”.
Estamos a poucos dias do 
fim da campanha eleitoral 
com vista às eleições de 15 
de Outubro. Normalmente, a 
violência é maior nos primei-
ros e nos últimos dias. Estan-
do já na fase derradeira, as 
organizações não-governa-
mentais que integram a pla-
taforma “Monitor” apelam  
à  ”contenção de ânimos”.
Fazem parte da plataforma 
“Monitor” o Centro para De-
mocracia e Desenvolvimen-
to, o Comité Ecuménico para 
o Desenvolvimento Social, 
Centro de Aprendizagem e 
Capacitação da Sociedade 
Civil, Associação Nacional 
para o Desenvolvimento Au-
to-Sustentável e Pressão Na-
cional dos Direitos Humanos.

de Moçambique  

A
  ndré Mulungo

andremulungo4@gmail.com
A

plataforma “Moni-
plataforma “Moni-
tor”, uma rede de 
monitoria do pro-

cesso eleitoral que congrega 
várias organizações não-
-governamentais, condenou, 
na terça-feira da semana pas-
sada, a utilização de jovens 
pelo partido Frelimo para a 
prática de actos de violência 
contra os partidos políticos 
da oposição. A plataforma 
diz-se preocupada, pois os 
actos de violência estão a 
multiplicar-se, particular-
mente na província de Gaza.
“A plataforma está preocu-
padíssima com a utilização 
da juventude, muito em par-
ticular na província de Gaza, 
em grupos de choque”,  dis-
se a jornalistas o director do 
Centro para Democracia e 
Desenvolvimento, Adriano 

número de ca-
sos de violência 
doméstica entre 
adultos conhe-

ceu uma subida em cerca 
de 2.000 casos, ao passar de 
16.197, no ano de 2017, para 
18.306, em 2018, no país.

Dados do Comando-Geral 
da Polícia, citados pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística 
indicam que a cidade de Ma-
puto e as províncias de Mapu-
to, Nampula e Sofala foram 
as que registaram mais casos 
de violência entre adultos, 

acima de dois mil. Em Cabo 
Delgado, foram 771 casos, e 
em Niassa foram 890 casos.

O rácio de crianças vítimas 
de violência em cada 10.000 
reduziu, com destaque para 
as vítimas do sexo mascu-
lino, que baixou de 5,3, em 
2015, para 3,6, em 2016, e, 
para o sexo feminino, de 8,5, 
em 2017, para 6,8, em 2018.

Em 2018, foram regista-
dos 1.788 casos de crianças 
dos 0 (zero) aos 17 anos ví-
timas de violência. Destes 
casos, 83.3% foram contra 
vítimas do sexo feminino, 
o que constitui a maioria.

As províncias de Maputo, 

Inhambane e Sofala, tiveram 
maior frequência de casos de 
violência doméstica contra 
crianças. Em contrapartida, a 
província de Niassa apresen-
ta a menor percentagem de 
casos reportados. A província 
de Nampula não registou in-
formação sobre crianças víti-
mas de violência doméstica.

Os crimes de violência se-
xual contra menores totaliza-
ram 943 casos, em 2018, sen-
do 910 mulheres e 33 homens.

Segundo o INE, em 2018, 
os casos de violação de me-
nores de 12 anos foram cer-
ca de 30%, e de violação em 
geral foram 26%. A utilização 

de menores na pornografia, 
corrupção de menores e leno-
cínio (prática criminosa que 
consiste em explorar, estimu-
lar ou facilitar a prostituição 
sob qualquer forma ou aspec-
to, havendo ou não mediação 
directa ou intuito de lucro), foi 
de menor frequência, com me-
nos de 1% de casos reportados.

Crianças do sexo feminino 
são a maioria das vítimas
Em quase todos tipos de 

crimes reportados, as crianças 
do sexo feminino constituem 
a maioria, com destaque para 
desleixo em relação a menor, 
ocultação, troca e descaminho 

de menor, entrega ilegítima de 
menores e constrangimento do 
menor para abandonar a casa 
dos pais, que apresentam 80%.

Em geral, a violação de 
menores de 12 anos (16,3%) 
e a violência física sim-
ples e grave que resultou 
em morte (17,1%) foram 
os casos mais reportados.

Em 2018, a violação de 
menores de 12 anos foi mais 
reportada nas províncias de 
Cabo Delgado (32,8%), Nam-
pula (30,6%), Gaza (28,7%) 
e Tete (25,9%), enquanto o 
atendado ao pudor registou-
-se mais em Manica (50,9%).

de Moçambique  

Maputo, Nampula e Sofala são as províncias 
com mais casos de violência doméstica

Só em 2018, nestas três províncias registaram-se cerca de 6.000 casos de violência doméstica.

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
C
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Diz o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique

“Há sinais de pagamentos electrónicos 
para o financiamento do terrorismo 
em Cabo Delgado”

Gabinete de In-
formação Fi-
nanceira de Mo-
çambique, uma 

entidade do Estado criada 
há dez anos, diz que há sinais 
de utilização de instrumen-
tos de pagamentos electró-
nicos, incluindo o “M-pesa”, 
nas transacções do finan-
ciamento ao terrorismo na 
província de Cabo Delgado.

O facto foi tornado público 
na passada, quarta-feira, em 
Maputo, por Armindo Elias 
Ubisse, director-geral do Ga-
binete de Informação Finan-
ceira de Moçambique, quando 
intervinha no encontro sobre 
branqueamento de capitais e 
combate ao financiamento do 
terrorismo, organizado pelo 
“Millennium Bim” (Banco In-
ternacional de Moçambique).

Na sua alocução, o director-
-geral do Gabinete de Infor-
mação Financeira não foi es-
pecífico sobre de que modo as 
plataformas electrónicas em 
Moçambique financiam o ter-
rorismo, apenas afirmou: “Es-
tudos recentes mostram que há 
pagamentos ao terrorismo em 
Cabo Delgado através disposi-
tivos electrónicos e ‘M-pesa’”.

O Governo tem evitado 
sistematicamente reconhecer 
como sendo terrorismo os ata-
ques a alvos civis e militares 
que, desde 2017, se registam 
em Cabo Delgado. Este ano, 
e no seu informe sobre o es-
tado da nação, apresentado à 
Assembleia da República, o 
Presidente da República Fili-
pe Nyusi, disse não se conhe-
ciam os autores morais nem 
as motivações por detrás dos 
ataques armados no Norte.

Ainda durante a sua inter-
venção no evento organiza-
do pelo “Millennium Bim”, 
Armindo Ubisse disse que 
Moçambique, no contexto 

dos “rankings” internacionais 
recentes, ocupa uma posição 
cimeira no tráfico de droga, 
sobretudo a heroína do Afega-
nistão, que entra pelo porto de 
Nacala e passa por Nampula, 
segue para Maputo, penetra 
na África do Sul e, daí, se-
gue para o mercado europeu.

O director do Gabinete 
de Informação Financei-
ra de Moçambique diz que, 
apesar dos problemas que 
a questão do branqueamen-
to de capitais e a questão do 
combate ao financiamento do 
terrorismo impõem, Moçam-
bique registou avanços no 
contexto da criação de uma 
base legal e institucional, in-
cluindo a cooperação com 

entidades estrangeiras que tra-
balham sobre estas matérias.

No fim da sua, Armindo 
Ubisse foi questionado pelos 

jornalistas sobre o assunto 
relativo ao circuito das tran-
sacções financeiras para o fi-
nanciamento ao terrorismo em 
Cabo Delgado, mas Armindo 
Ubisse apenas repetiu que se 
baseara em estudos interna-
cionais recentes e que a ideia 
é alertar a quem de direito 
para tomar o assunto a sério.

Tomás Timbane, ex-bas-
tonário da Ordem dos Advo-
gados, interveio no encontro 
para denunciar situações rela-
tivas à falta de conhecimento 
da lei sobre o branqueamen-
to de capitais por parte de 
alguns magistrado e juízes, 
o que dificulta o tratamento 
destes casos na Justiça. Sobre 
esta inquietação, o director 

da Gabinete de Informação 
Financeira de Moçambique 
respondeu que o facto tem a 
ver com a indisponibilidade 
do actual bastonário da Or-
dem dos Advogados, que não 
tem tido tempo para participar 
nos encontros de divulgação 
da legislação, mesmo quando 
sistematicamente convidado.

Lourenço Dias, da Escola 
Superior de Gestão Corpora-
tiva, interveio no encontro, 
tendo referido a exclusão 
do sector do fisco pelos or-
ganizadores da conferên-
cia do “Millennium Bim”.

Lourenço Dias também 
falou sobre a necessidade 
da fortificação das institui-
ções e da observância da lei, 
para evitar casos como o que 
aconteceu no “MBS”, em que 
os norte-americanos decidi-
ram sozinhos mandar tirar as 
caixas de pagamento de to-
dos os bancos instalados no 
“Maputo Shopping Center”, 
sem terem anuência do Es-
tado e das suas instituições.

de Moçambiquede Moçambique

O

Nacional

Armindo Elias Ubisse, director-geral do Gifim

   

O Governo 
tem evitado 
sistematicamente 
reconhecer 
como sendo 
terrorismo os 
ataques a alvos 
civis e militares 
que, desde 2017, 
se registam em 
Cabo Delgado

Tomás Timbane
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A limitação das opções alimentares está sempre ligada ao 
reducionismo com que se olha para um determinado pro-
duto alimentar. E é claro que o conhecimento sobre as po-
tencialidades de um determinado produto alimentar fica 
também a dever-se a uma espécie de cultura gastronómica 
que se adquire pela experiência do ver, mas também pela 
experiência do fazer. Sempre aconselho as pessoas a expe-
rimentarem um modo diferente de transformar em alimento 
um determinado produto fugindo aos padrões gerais.

Se penso no pão, por exemplo, é muito seguro que, em mui-
tos lares, esse produto termine, infelizmente, conjugando 
com um chá, barrado com manteiga, compota (“jam”), ovo 
ou outro acompanhante de ocasião. E esse enquadramento 
geral sobre como se deve comer o pão é que faz com que, 
em gastronomias como a nossa, o pão seja tão-somente 
para o pequeno-almoço, o nosso mata-bicho. Isso é reduzir 
as experiências e potencialidades que o pão pode oferecer. 
Uma mudança no paradigma é um grande começo para o 
alargamento do leque de opções. Os turcos comem pão em 
quase todas as refeições. Os indianos também. Aliás, a his-
tória da massa do trigo está ligada a esse peso de alimento 
básico e não acessório que hoje lhe atribuímos.

E foi pensando nas várias utilidades que o pão tem à mesa 
que decidimos trazer uma receita prática e saborosa do um 
pão. A nossa estrela da semana é o pão caseiro de liquidifi-
cafor. A nossa, para além de prática, leva ingredientes que 
estão sempre à mão na nossa cozinha.

Pão caseiro de liquidificador

Ingredientes

– 4 ovos

– 1 lata de leite condensado

– a mesma medida da lata do leite condensado de óleo

– a mesma medida da lata do leite condensado de leite 
fesco

– 2 pacotinhos de 10 gramas de fermento biológico seco

– 1 gema

– 900 gramas de farinha de trigo sem fermento ou 5 
chávenas e meia

Modo de preparar

Num liquidificador, coloque todos os ingredientes, com 
excepção da farinha e da gema, e bata durante dois minu-
tos. Numa vasilha grande, coloque a farinha e acrescente o 
batido. Mexa com uma colher de pau até incorporar tudo. 
Deixe levedar durante 40 minutos. Disponha a massa em 
três formas inglesas e pincele com a gema. Leve ao forno 
pré-aquecido a 180 graus e deixe assar durante 30 minutos.

Pode servir quente ou frio, acompanhado por um chá ou 
café.

Bom apetite!

Por: Da Glória Cumba 

Outras coisas e 
sabores
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Ex-primeiro-secretário da Frelimo na 
cidade de Maputo manipulou eleições 
na Federação de Basquetebol

A sua Lista ganhou, e o seu homem-de-mão é o novo presidente da Federação 
Moçambicana de Basquetebol.

rancisco Mabjaia, 
ex-primeiro-secre-
tário da Frelimo na 
cidade de Maputo e 

presidente cessante da Fe-
deração Moçambicana de 
Basquetebol, foi gravado a 
mostrar como é que foram  
manipuladas as eleições rea-
lizadas no passado sábado, 
em Maputo.

Até sexta-feira, Francis-
co Mabjaia era presidente da 
Federação Moçambicana de 
Basquetebol, apesar de ter o 
mandato largamente expirado 
e estar nessa posição pratica-
mente de forma ilegal. Fran-
cisco Mabjaia apoiava a Lista 
“B”, encabeçada por Roque 
Sebastião, ex-vice-presidente 
e homem-de-mão de Francis-
co Mabjaia. Roque Sebastião 
venceu com um total de cinco 
votos. No elenco eleito, Fran-
cisco Mabjaia conseguiu um 
lugar à sombra. Será presi-
dente da Mesa da Assembleia-
-Geral.

A Lista “D”, encabeçada 
por Chafurdine Khan, obteve 
quatro votos.  A Lista “C”, 
encabeçada por Carlos Tomo, 
conseguiu um voto. Clarisse 
Machanguana, uma das me-
lhores basquetebolistas mo-
çambicanas, concorreu pela 
Lista “A” e não teve nenhum 
voto.

Leia, a seguir, a transcrição 
do áudio, atribuído a Francis-
co Mabjaia, onde aparece a 
mostrar como é que funcio-
nam os esquemas de eleições 
nas Federações desportivas 
nacionais.

“Bom dia Albino e boas vin-
das. De facto o Dino [Chafur-
dine Khan] e seus mandatários 
estão a prometer muito dinhei-
ro e acho mesmo que já paga-
ram alguns. Claro que o Ro-

que não tem capacidade de 
competir com Dino nesses 
termos de andar a pagar esses 
todos valores. O Roque ontem 
esteve com todos e penso que 
conversou, e conversou bem e 
diz que tudo estava bem. Eu 
acredito também que com 
todo fórum que o trabalho foi 
feito, com honestidade de to-
dos vamos sair bem. Eu agra-
deço que tu mantenhas a tua 
posição, o Dércio vai manter, 
e, penso que o Marizane [pre-
sidente da Associação Provin-
cial de Basquetebol de Mani-
ca], também não há dúvidas, 
vamos agarrar o Frederico 
Avucula [presidente da Asso-
ciação Provincial de Basque-
tebol de Niassa], sim e penso 

que teremos mais uns dois vo-
tos perdidos aí. Portanto, va-
mos vencer, o que precisamos 
é de continuarmos firmes e 
unidos. Obrigado até já”, diz 
Francisco Mabjaia, num áudio 
a que o de Moçambiquede Moçambique ” 
teve acesso. O 

de Moçambiquede Moçambique  não 
conseguiu contactar Francisco 
Mabjaia.

Participaram nestas eleições 
as Associações Provinciais de 
Basquetebol de Niassa, Cabo 
Delgado, Nampula, Zam-
bézia, Tete, Manica, Sofala, 
Inhambane, Gaza e cidade de 
Maputo.

“O basquetebol morreu”
– Carlos Tomo, candidato 

derrotado
Carlos Tomo, candida-

to pela Lista “C”, diz que as 
eleições foram viciadas e que 
é o fim da modalidade. “O 
basquetebol morreu. Estas 
eleições têm uma série de as-
pectos questionáveis, como a 
presença do antigo presiden-
te, Francisco Mabjaia. Não 
entendo muito bem de leis, 
mas a presença do antigo pre-
sidente da Federação, do pre-
sidente de uma Associação, 
que aparece como vice-presi-
dente, estes aspectos tiram a 
verdade desportiva. A tristeza 
da família do basquetebol é 
a continuidade deste elenco. 
Foram dez anos e praticamen-
te o elenco continua o mesmo. 

Vamos continuar com este 
marasmo. A verdade é uma: 
o basquetebol morreu. É uma 
tristeza para nós, ‘actores’ de 
basquetebol há muito tempo”, 
disse Carlos Tomo.

“Houve irregularidades”
– Micas Guivambo, mandatá-

rio da Lista “D”
Micas Chivambo, mandatá-

rio da Lista “D”, também der-
rotada, diz que houve muitas 
irregularidades no processo. 
“Constatámos que houve ir-
regularidades em todo o pro-
cesso de votação, e inclusive 
aquilo que são as normas pre-
vistas no Regulamento eleito-
ral por parte da Mesa da As-
sembleia-Geral. Constatámos 
também que as Listas que fo-
ram formadas e entregues são 
diferentes das Listas que es-
tão aqui presentes. Constatá-
mos que, na Lista “B”, há um 
membro titular dos órgãos so-
ciais actualmente que cumpriu 
dez anos nos mandatos ante-
riores e está a recandidatar-se 
pela terceira vez para ser titu-
lar de um órgão. Contestámos, 
a Mesa da Assembleia-Geral 
deu um prazo de cinco dias 
para submetermos, mas o Re-
gulamento eleitoral diz que a 
Mesa deve tomar decisão na 
hora. Houve violação do Re-
gulamento eleitoral”, disse.

“Quem não está satisfeito 
deve fundamentar”

– Victor Miguel, do Conselho 
Nacional do Desporto

O representante do Conse-
lho Nacional do Desporto, 
Victor Miguel, disse que os 
candidatos derrotados de-
vem apresentar fundamen-
to ao presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral.

“O nosso apelo é que aque-

F
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les que não estão satisfeitos, 
entendendo que o seu direi-
to está ferido, apresentem os 
argumentos e fundamentem. 
Não queremos que nenhum 
cidadão se sinta com direito 
retirado. Portanto, todos nós 
temos os mesmos direitos, 
se entender que houve ilega-
lidade, terá de ter reposta”, 
disse Victor Miguel e acres-
centou que as eleições foram 
renhidas e que o Conselho 
Nacional do Desporto consi-
dera que o processo foi justo 
e transparente.

“Por aquilo que vimos, não 
houve aqui qualquer tipo de 
artimanha para beneficiar 
quem quer que seja”, disse.

“Os contestatários têm cin-
co úteis para recorrer”

– Paulo Cuinica, presidente 
da Mesa da Assembleia-

-Geral
O presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral, Paulo 

Cuinica, disse que a reunião 
tinha como agenda a aprova-
ção de relatórios do mandato, 
mas esse ponto foi retirado, 
porque o elenco actual che-
gou à conclusão de que devia 
continuar, de modo a garantir 
a participação condigna de 
Moçambique nas provas de 
pré-qualificação para os Jo-
gos Olímpicos.

Questionado por que é que 
a tomada de posse deve ser 
numa Assembleia Extraordi-
nária, enquanto a lei diz que 
a tomada de posse deve ser 
quinze dias após o escrutínio, 
Paulo Cuinica respondeu: “É 
uma decisão da Assembleia-
-geral e não minha, como 
presidente da Assembleia-
-Geral. Chegou-se à con-
clusão de que o presidente, 
aliás, o elenco actual, devia 
continuar até terminar a pré-
-qualificação olímpica. Por-
tanto, só nessa altura é que 
se vai convocar uma sessão 

extraordinária, somente para 
a tomada de posse”.

“Reclamamos e escolhemos 
as mesmas coisas”

– Clarisse Machanguana, 
candidata derrotada

Clarisse Machanguana diz 
que admira a actuação dos 
moçambicanos, os quais, 
mesmo passando o tempo 
a reclamar, quando chega a 
hora de votar, fazem o mesmo 
tipo de escolha.

“Não é uma eleição que 
condiciona a minha felici-
dade. Dou os parabéns ao 
senhor Roque, que foi elei-
to. Uma pessoa que assume 
aquela posição precisa da for-
ça de todo o país. Nós, mo-
çambicanos, temos a tendên-
cia de reclamar que as coisas 
não estão bem, mas sempre 
fazemos o mesmo tipo de 
escolhas. O senhor Roque 
vem da presidência do senhor 
Mabjaia, sobre a qual havia 

algumas criticas”, disse.
Questionada se ia apresen-

tar uma contestação, Clarisse 
Machanguana respondeuu: 
“Como Lista, vamos reunir-
-nos e vamos tomar uma de-
cisão, mas não sou apologista 
de contestações. A pessoa foi 
eleita com a maioria dos vo-
tos, e isso demonstra a von-
tade das Associações, e tem 
de ser respeitada. Podemos 
evidenciar algumas aparên-
cias de irregularidades, mas a 
finalidade não é tirar a pessoa 
eleita, mas, sim, que os pro-
cessos, das próximas vezes, 
sejam mais claros, e respeitar 
as regras que se impõe no sis-
tema”.

“Não há vencedores nem 
perdedores”

– Roque Sebastião
Roque Sebastião, vencedor 

das eleições, diz que não há 
vencedores nem vencidos e 
convidou todos os represen-
tantes das Listas para integra-

rem o seu elenco.
“Não há perdedores. Somos 

desportistas. Os desportistas 
não olham a coisa como olha 
o público em geral. Olhamos 
isto como oportunidade de 
unirmos e juntarmos esforços. 
Vários manifestos falaram de 
união, de uma série de coisas 
para o benefício de basque-
tebol em Moçambique. Eu 
creio que este é o momento 
único em que, de viva voz, 
digo ‘Vamos unir-nos’. Va-
mos fazer o basquetebol com 
todos os ‘slogans’ que pas-
saram. Neste momento, não 
importa muito os ‘slogans’, 
importa virar o basquetebol, 
mudar, romper e fazer coi-
sas diferentes. Eu, e a minha 
Lista eleita, quero convidar a 
todos, Clarisse, Carlos Tomo, 
Dino Khan, para integrar a 
minha Lista, em prol do bas-
quetebol. Não olhem para as 
Listas, olhem para a modali-
dade.” de Moçambique

Universidade de Maputo homenageou 
professor António Camilo Antão

A Universidade de Maputo 
(UniMaputo) homenageou, 
na terça-feira, Camilo Antão, 
professor de voleibol na Fa-
culdade de Educação Física e 
Desporto e ex-presidente da 
Federação Moçambicana de 
Voleibol, pelos feitos como 
docente e impulsionador da 
modalidade no país.

Camilo Antão, que trocou 
contabilidade por desporto, 
dirigiu a Federação de Volei-
bol durante cerca de dez anos, 
tendo promovido e dissemi-
nado a prática da modalidade 
em todas as províncias.

Falando durante a ocasião, 
o reitor da UniMaputo, Jorge 
Ferrão, disse que Camilo An-
tão vive o voleibol. “Vivemos 
e testemunhámos o quanto 
fez e vai continuar a fazer em 
prol do voleibol, desporto  e 
pela UniMaputo. O grito de 
estudantes que ouvimos nesta 
sala representa a sua grande-
za. Moçambique vive o volei-

bol devido ao seu empenho. 
Foi o timoneiro  do voleibol”, 
disse Jorge Ferrão.

Por seu turno, Camilo An-
tão agradeceu à UniMaputo 

pelo facto de o ter homena-
geado ainda em vida. Rece-
beu um diploma de mérito, 
uma lápide e um brinde do 
Comité Paralímpico de Mo-

çambique.
Afirmou que a modalidade 

de voleibol no país, directa 
ou indirectamente, está asso-
ciada ao seu nome, razão pela 
qual Moçambique já produz 
campeões africanos da moda-
lidade.

Disse que  já trabalhou na 
Europa e na América junto do 
organismo que superintende a 
modalidade a nível mundial.

“Em 2002, trabalhei na Ar-
gentina durante os Campeo-
natos do Mundo. Na Suíça, já 
trabalhei como representante 
do voleibol e, no Japão, já tra-
balhei na Liga Mundial”, dis-
se e acrescentou que, recente-
mente, esteve na Alemanha e 
na Espanha a dar formação.

Sandra Antão Gonçalves,  
que falou em nome da família 
Antão descreveu o ambien-
te  e o momento como sendo 
emocionais e contagiantes no 
Anfiteatro da Faculdade da 
Educação Física e Desporto.

“Desde pequeno, ele foi ac-
tivo e trabalhador. Conseguiu 
chegar onde chegou. Além de 
voleibol, já praticou natação, 
remo e pára-quedismo. É um 
desportista nato.”

Segundo Sandra Gonçalves, 
é homem da bola, rede e pos-
tes de voleibol, e até dispensa-
va programas familiares.

“Convido os estudantes,   
atletas e treinadores a seguir 
o exemplo de Camilo. O vo-
leibol já produziu campeões 
africanos”, disse.

A anteceder a cerimónia, 
foi rubricado um memorando 
de entendimento entre a Uni-
Maputo e o BCI,  em que este 
banco vai reforçar o apoio às 
equipas da UniMaputo na alta 
competição. A equipa de vo-
leibol da UniMaputo é campeã 
da cidade e tem duas atletas na 
selecção nacional. Na ocasião, 
recebeu um cheque no valor 
de 120.000,00 meticais.

 de Moçambique 
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“Hayih Txineni” leva dança a 
diferentes bairros em Maputo

ssociação cultural 
de canto e dança 
“Hayih Txine-
ni” (que significa 

“Vamos dançar”, em lín-
gua ronga) celebrou, na se-
mana passada, quinze anos 
de existência, desde que foi 
fundada em 2004. Através 
de diferentes manifesta-
ções artísticas, o grupo exi-
biu as suas actividades em 
alguns bairros da cidade de 
Maputo.

Um dos locais contempla-
dos pelas actividades do gru-
po é o Bairro da Mafalala, 
que acolhe as actividades da 
Associação desde a criação 
do primeiro grupo, segundo 
disse Belmiro Fernando, um 
dos fundadores e coreógra-
fo da Associação. “Foi aqui 
onde tudo começou. Decidi-
mos tornar o bairro parte das 
nossas actividades, porque 
os primeiros passos de dan-
ça, assim como os cânticos, 
foram neste bairro.”

Belmiro Fernando disse 
também que as actividades 
do grupo serão levadas ao 
público dos diferentes bair-
ros das redondezas da cida-
de de Maputo e acrescentou: 
“Vamos levar para apresen-

tação actividades únicas e 
jamais vistas, e não vamos 
parar por aqui. Queremos 
exibir os nossos diferentes 
estilos de manifestações ar-
tísticas nos bairros próximos 
da cidade, são danças únicas 
e jamais vistas porque fizemos 
uma adaptação com danças de 
origem angolana, congolesa e 
sul-africana”.

Belmiro Fernando acres-
centou que os quinze anos 
representam muita satisfação 
para o grupo, dadas as dificul-
dades que enfrentaram desde 
o início, devido à falta de lo-
cal para as suas exibições cul-
turais e falta de financiamento 
por parte das organizações. 
“Desde o princípio, sofremos 
barreiras, iniciámos as nos-
sas actividades sem nenhuma 
base, não tínhamos instala-
ções para os ensaios, e nenhu-
ma organização queria finan-
ciar-nos, acreditando ser uma 
Associação passageira, como 
muitas outras, que acabaram 
por desaparecer. Porém hoje 
celebramos quinze anos que 
simbolizam uma grande sa-
tisfação, porque conseguimos 
vencer, independentemente 
das dificuldades.”

A Associação já foi com-

posta por setenta e cinco 
membros e hoje tem o dobro 
deste número, incluindo mo-
çambicanos e estrangeiros. O 
grupo já apresentou as suas 
manifestações artísticas no 
Malawi, no Zimbabwe, na 
Tanzânia, no Botswana e na 
Swazilândia. 

“Hoje, estamos com cento e 
setenta membros. Alguns são 
estrangeiros, que vivem cá há 
mais de cinco anos. Alguns 
financiadores interessaram-se 
pelo grupo e hoje integram a 
parte técnica da Associação e 
já facilitaram a nossa apresen-
tação em diferentes países”, 
disse Belmiro Fernando, no 
contacto com o “Canal de 
Moçambique.

Belmiro Fernando acres-
centou que a Associação 
apresenta diferentes manifes-
tações artísticas. Tem como 
especialidade a dança, que 
surge a partir de uma mescla 
de passos de dança tradicio-
nal e de dança contemporâ-
nea. “Nós temos como prato 
principal a dança, mas apre-
sentamos várias actividades 
artísticas, porque a nossa 
equipa integra diversidades 
de estilos culturais. Exibimos 
danças exclusivas e fazemos 

uma mistura do estilo con-
temporâneo e do estilo tradi-
cional de diferentes países.”

Além da dança, a Associa-
ção “Hayih Txineni” realiza 

diversas outras actividades: 
teatro, canto, jogral, feiras 
gastronómicas, artesanato e 
palestras de educação cívica.

de Moçambique

Celso Nhamazão  
expõe “Filtros da 
alma” em Maputo
“Filtros da alma” é a desig-

nação da primeira exposição 
individual do artista plástico 
Celso Nhamazão, inaugurada, 
na semana passada, na galeria 
“Vivos pela arte”, em Maputo.

Num total de vinte e cin-
co quadros, Celso Nhama-
zão  explica que a exposição 
“Filtros da alma” é parte das 
recordações profundas vividas 
por ele durante a sua infância 
e no princípio da sua carreira, 
incluindo alguns que são dedi-
cados à sua mãe, que faleceu. 

“Todos os quadros fazem 
parte da minha história. Em 
alguns, mostro momentos 
emocionantes da minha in-
fância, em outros os desafios 
e obstáculos que enfrentei 
para dar seguimento ao meu 
talento,  e os seis últimos tra-
tam de uma homenagem que 
fiz para a minha mãe, que 
perdeu a vida em 2012, por 
sinal uma das pessoas que 
sempre apoiou a minha arte.”

Num breve contacto com 
o “Canal de Moçambique”, 
Celso Nhamazão  afirmou que 
entrou no mundo das artes por 
mera curiosidade, e já passam 
nove anos. “Sempre tentei per-
ceber que mistério havia por 
detrás daquelas configurações 
que as pessoas consideram es-
quisitas, e eu era uma delas. Foi 
nessa tentativa que acabei mer-
gulhando nas artes, um pincel 
aqui, um lápis ali, e simples-
mente me vi pintado, e estou 
já há nove anos”, disse Celso 
Nhamazão e acrescentou que 

esta exposição constitui a rea-
lização de um grande sonho, 
pois, segundo afirma, que teve 
de enfrentar várias dificuldades 
para a realização da mesma.

Celso Nhamazão disse que a 
sua principal fonte de inspira-
ção é a escuridão, o silêncio e 
o dia-a-dia da sociedade. “Vejo 
as pessoas caminhando de um 
lado para o outro, sinto que há 
um enorme vazio dentro delas, 
algumas têm simplesmente a 
vontade de desaparecer num 
piscar de olhos. É por enten-
der essa solidão nas pessoas 
que me senti com a responsa-
bilidade de rubricar esse senti-
mento que vejo. Tenho como 
outras fontes a escuridão e o 
silêncio. Acho que o escuro é 
o melhor estado de revelações 
e deixa a sua mente revelar-se.”

Celso Nhamazão disse que 
teve várias experiências na vida 
e que precisava de sair de dentro 
de si através das obras. “Temos 
de mostrar à sociedade o que 
sentimos e o que carregamos 
dentro de nós. Gosto do que 
faço e sinto que também estou a 
contribuir para um mundo me-
lhor, expondo o que as pessoas 
querem,  em voz alta”, afirmou 
Celso Nhamazão e acrescen-
tou que se considera um bebé 
no mundo artístico e que uma 
das suas maiores realizações 
foi ter conseguido um “atelier” 
de pintura para realizar as suas 
obras, o que, em muitos ca-
sos, até artistas com um longo 
percurso de carreira não têm.

de Moçambiquede Moçambique
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Programação para o período 
de 9 a 15 de Outubro

LITERATURA E LIVROS

9 de Outubro (quarta-feira)
 l Lançamento do livro “Digital De-

mocracy, Analogue Politics: How the 
Internet Era is Transforming Kenya”, 
de Nanjala Nyabola, às 18h00, na Li-
vraria Minerva.

CINEMA

12 de Outubro (sábado)
 l “Masterclass de Edição de Fil-

mes”, das 9h00 às 17h00, na “Mahla 
Filmes”.

14 de Outubro (segunda-feira)
 l Ciclo de Cinema, às 19h00, no 

Centro Cultural Franco-Moçambi-
cano.

TEATRO

12 de Outubro (sábado)
 l Exibição da  peça  teatral “Hora 

do Voto”, às 18h30, no Cine-Teatro 
“Gilberto Mendes”.

EXPOSIÇÕES

9 de Outubro (quarta-feira)
 l Inauguração da exposição  “500 

anos do sorriso de Mona Lisa”, às  
18h00, na Fundação Fernando Leite 
Couto.

 l Patente a exposição “Como um 
fio de água”, na Fundação Fernando 
Leite Couto.

10 de Outubro (quinta-feira)

 l Inauguração da exposição “Colab 
Now Now”, às 20h30, no Centro 
Cultural Franco-Moçambicano.

PROGRAMAÇÃO PARA 
CRIANÇAS

9 de Outubro (quarta-feira)
 l “Poesia  infantil”, segunda edição, 

às 18h30 no Museu da Mafalala.

12 de Outubro (sábado)
 l Sessão de banda desenhada, às 

10h30, Centro Cultural Franco-Mo-
çambicano.

ENTRETENIMENTO

9 de Outubro (quarta-feira)
 l “Comédias às quartas”, com Má-

rio Mabjaia, às 19h00, no “Uptown 
Cafe”.

 l Música com Rita Couto, às 19h00 
, no “16 Neto”.

10 de Outubro (quinta-feira)
 l Jimmy Dludlu, às 16h00, no 

“Beergarden”, em Maputo.
 l Festa da abertura do festival 

“MFF”, às 18h30, no Centro Cultural 
Franco-Moçambicano..

 l Banda “M’laio”, às 18h00, no 
Centro Cultural Brasil-Moçambique.

 l Música com Muave, às 19h00, no 
Centro Cultural Franco-Moçambica-
no.

 l “Karaoke nigth”, às 20h00, no 
“Kardápio Kaseiro”

 l “Quintas no Frickas”, às 17h00, 
no Restaurante “Fricka”.

 l DJ Malele, às 18h00, no “Snack 
bar & lounge” “La Vida” do Alto-
-Maé.

 l “Jam session & party time” com 
os DJ’s “2lane” e Paulo, às 19h00, no 
“Dathonga”.

11 de Outubro (sexta-feira)
 l “Karaoke” com Filipão Marques, 

às 18h00, no “Uptown Cafe”.
 l “Batidas do Verão”, às 19h00, no 

Zimpeto.
 l Festival “Zerinhando”, Parte 2, 

às 19h00, na “Casa Guião”, na Ma-
falala.

 l “Sabor do Verão com pé na areia”, 
às 11h00, na praia do Bilene.

 l “Moz in the open”, às 17h00, no 
“Cross Fit” em Maputo.

 l “Back to home”, às 20h00, no 
Bairro de Laulane.

 l Sessão “Gin & Tónica”, às 12h00, 
no Hotel Cardoso.

12 de Outubro (sábado)
 l “Roda do Samba”, às 14h00, no 

Centro Cultural Brasil-Moçambique.
 l Jasse e banda  “Malonguissa”,  às 

19h00, no “Kardápio Caseiro”.
 l Actuação sobre a história do 

“rap” e desenho digital “Valvúla”, às 
19h00, na Fundação Fernando Leite 
Couto.

 l “Amnésia”, às 18h00, no “Bate 

Papo”, na Matola.
 l “Lambda birth day bash”, às 

18h00, na “Quinta Tropical”.

13 de Outubro (domingo)
 l Noite de “karaoke” com Chiugate 

Muhai, às 18h00, no Bar e “Lounge” 
“Ibiza”.

 l “Dia do CD”, às 10h00, no Jardim 
dos Madgermanes.

 l Sessão de fotografia, às 8h30, na 
“Sé-Catedral” em Maputo.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, 
CONFERÊNCIAS

9 de Outubro (quarta-feira)
 l Palestra sobre as culturas da pre-

sença e as culturas do sentido, às 
18h00, no Centro Cultural Brasil-
-Moçambique.

 l Palestra sobre assessoria acadé-
mica, às 14h00, no Hotel “Mindset 
Academic”.

10 de Outubro (quinta-feira)
 l Conferência internacional sobre 

identidade e mobilidade no Século 
XXI, às 8h30, na Fundação Fernan-
do Leite Couto.

 l “Tic Tech Talk”, terceira edição, 
às 17h00, na “Incubadora” do “Stan-
dard Bank”.

11 de Outubro (sexta-feira)
 l Conversa sobre  memórias de uma  

língua de comunicação, às 18h00, no 
Centro Cultural Brasil-Moçambique.

12 de Outubro (sábado)
 l Oficina de Arquitectura e Fotogra-

fia, às 10h00, no Museu dos CFM.
 l Sessão sobre banda desenhada, às 

10h30, no Centro Cultural Franco-
-Moçambicano.

 l Curso de teatro, às 10h00, no Cen-
tro Cultural Brasil-Moçambique.

 l Palestra sobre como se tornar cria-
dor de “full stack”, às 8h00, na Uni-
versidade São Tomás

14 de Outubro (segunda-feira)
 l Sessão sobre laboratório de edição 

de filmes, às 9h00, no “Mahla Fil-
mes”, em Maputo.
/ Palestra sobre como comunicar em 
público, às 14h00, na Universidade 
Eduardo Mondlane.

OUTRAS ACTIVIDADES

10 de Outubro (quinta-feira)
 l Caminhada pela valorização da 

vida, às 7h00, na Praça da Indepen-
dência, em Maputo.

12 de Outubro (sábado)
 l Excursão de lazer até ao monte 

M’Ponduine. Partida às 7h00, no dis-
trito da Namaacha.

13 de Outubro (domingo)
 l Limpeza da praia, às 11h00, na  

praia da Costa do Sol.

Agenda cultural e social

publicidade

de Moçambique
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onge vão os anos em 
que os dirigentes po-
líticos moçambicanos 
e angolanos eram os 

“reis de Lisboa” e campeões de 
aquisições milionárias, princi-
palmente no sector imobiliário. 
Geralmente, eram casas adqui-
ridas em forma de investimento 
de dinheiro de origem obscura, 
conseguido nos seus países. 
Bastou uma crise em Moçambi-
que, devido às dívidas ocultas, 
e uma crise política em Angola, 
com a perseguição aos políti-
cos corruptos, para as compras 
de casas pararem abruptamente 
e os dois países saírem da lis-
ta dos principais compradores.

Franceses, ingleses, brasi-
leiros, chineses e alemães são, 
agora, os maiores compradores 
de imóveis, com um crescimen-
to assinalável em 2018, segun-
do aponta o Instituto Nacional 
de Estatística, citado pelo “site” 
“Dinheiro Vivo”, de Portugal.

Para se ter uma ideia, em 
2016 Angola encabeçava  a lis-
ta de compras em Portugal, in-
cluindo imóveis. Só de Janeiro 
e Julho daquele ano, o número 
de compras feitas por cidadãos 
de Angola representou 37% 

do universo total de compras 
feitas por turistas em Lisboa.

Moçambique era o quinto 
maior comprador, ombreando 
com os Estados Unidos. O se-
gundo país que mais compras 
gerou foi o Brasil; em terceira 
posição aparecia a China, se-
gundo dados divulgados, na 
altura, pela “Global Blue”.

Segundo a revista “Visão”, 
em 2018 os estrangeiros com-
praram 54 casas por dia, em 
média, em Portugal, valor que 
representa 8,2% de todos os 
imóveis transaccionados du-
rante o ano passado. Foram 
vendidas 19.912 casas em 
todo o país, mas com maior 
incidência geográfica na Área 

Metropolitana de Lisboa, que 
concentrou 21% do número 
total de imóveis transaccio-
nados, e o Algarve, com 29%. 
Só estas duas regiões concen-
traram praticamente metade 
(49,6%) dos imóveis adquiridos 
por não residentes, em 2018.

Contas feitas, do total de 
cerca de 26 mil milhões tran-
saccionados em imóveis no 
mercado português durante o 
ano passado, 13% (cerca de 3,4 
mil milhões) é imputado a aqui-
sições feitas por estrangeiros.

Pelo terceiro ano consecutivo, 
os franceses continuam a envabe-
çar a tabela entre os estrangeiros 
que mais compram (19,7%, em 
termos do valor transaccionado), 

situação que se vem verificando 
desde 2016. Seguiram-se o Reino 
Unido (16,9%), o Brasil (8,3%), 
a China (5,1%) e a Alemanha 
(4,9%). “No seu conjunto, os 
cinco principais países de resi-
dência dos compradores que ad-
quiriram imóveis em Portugal 
em 2018 representavam 54,8% 
do valor global de vendas a não 
residentes nesse ano”, refere 
a análise do Instituto Nacio-
nal de Estatística de Portugal.

Contudo, em termos do nú-
mero de imóveis transaccio-
nados, a ordenação é ligeira-
mente diferente, mantendo-se 
a França destacadamente no 
topo (com cerca de 5.600 
imóveis, 28,2% do total), se-
guida do Reino Unido (cerca 
de 3.000 imóveis, 14,9%), da 
Suíça (7,7%), da Alemanha 
(6,0%) e do Brasil (4,9%).

A retirada da China deste 
segundo “ranking” explica-
-se pelo valor dos imóveis 
que adquirem, que são em 
menor número, mas muito 
mais caros. O valor médio 
das transacções de residentes 
chineses é de 297,2 mil eu-
ros. Das aquisições efectua-
das, 25% superaram o valor 

unitário de 515.000 euros, 
bem acima do valor médio 
dos prédios adquiridos pe-
los estrangeiros em 2018, 
situado em 171.178 euros.

Apesar de a Área Metropo-
litana de Lisboa (com 4.178 
casas vendidas), a Área Me-
tropolitana do Porto (com 
1.702 casas vendidas) e a re-
gião do Algarve (com 5.700 
casas vendidas) se destacaram 
na capacidade de atracção, a 
verdade é que os estrangeiros 
estão a descobrir todo o país. 
Na região Oeste, foram vendi-
dos 1.075 imóveis, em Coimbra 
foram vendidos 890, no Mi-
nho foram vendidos 581 e na 
Madeira foram vendidos 483, 
só para citar alguns exemplos.

A Área Metropolitana de Lis-
boa destacou-se com o valor 
médio mais elevado dos imó-
veis vendidos a não residentes 
(322.514 euros), seguindo-se 
o Algarve (214.819 euros). 
Em ambos os casos, os valo-
res médios dos imóveis vendi-
dos a não residentes em 2018 
aumentaram face ao ano an-
terior (+16,5% e +6,4%, pela 
mesma ordem). (Redacção)
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Moçambicanos e angolanos já não estão na lista 
dos magnatas que compram casas em Portugal
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