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CNE falsificou a data da deliberação e o CC aprovou:

“Foi um lapso irrelevante” 
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Como as dívidas ocultas passaram pelo Banco de Moçambique

 O Banco de Moçambique assistiu por duas vezes e aprovou 
o empréstimo da “Proindicus” a sair de 372 milhões de dóla-
res para o tecto de máximo de 900 milhões de dólares. Silvi-
na de Abreu era a “moça de recados” do calote. Mais tarde, 

foi promovida para um cargo de administradora do Banco de 
Moçambique.

 Jean Boustani: “Obrigado irmão. Precisamos de uma aprova-
ção que não mencione “Libor+3.7%” porque o banco [“Credit 

Suisse”] está a levar muito mais e nós estamos a subsidiar o res-
to!! Ela [Silvina de Abreu] pode remover essa frase do Libor, por 

favor? Na carta da Proindicus ela [Silvina de Abreu] não mencio-
nou a taxa de juro”.

 Silvina de Abreu: “Considerando que a garantia soberana foi 
emitida, nós queremos acreditar que houve uma prévia ava-

liação dos seus riscos e impactos. Como a dívida está ligada a 
questões estratégicas do Estado, matérias técnicas não são 

relevantes”.

Brevemente

Um novo conceito de Restaurante e Lounge na capital 
Um novo estilo no coração de Maputo

Págs. 05 - 12

Págs. 02 e 04

O “Indivíduo U”O “Indivíduo U”
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esde a primeira 
a abordagem, o 
governador do 
Banco de Mo-

çambique, naquela altura, 
Ernesto Gove, sempre dis-
se que o Banco de Moçam-
bique não esteve a par dos 
empréstimos das dívidas 
ocultas, uma mentira des-
carada, porque nunca tal 
seria possível. O que até 
aqui não se sabia era quem, 
no Banco de Moçambique, 
estava mergulhado na es-
candaleira e até que níveis, 
sendo claro, porém, que tal 
não podia passar-se sem 
conhecimento de Ernesto 
Gove. O “Indivíduo U” é 
quem aparece nas páginas 
69, 70, 106 e 107 do rela-
tório da “Kroll” como a 
pessoa do Banco de Mo-
çambique que contactava 
com os caloteiros e emitia 
as aprovações necessárias.

Com o julgamento de Jean 
Boustani em Brooklyn, na 
semana passada, a Justiça 
norte-americana apresentou 
todos os documentos aprova-
dos pelo Banco de Moçam-
bique. E o “Indivíduo U” já 
aparece com nome. É Silvina 
de Abreu, actual administra-
dora do Banco de Moçambi-
que, que exerce cumulativa-
mente o cargo de directora 
de Comunicação e Imagem.

À data dos factos (2013 e 
2014), Silvina de Abreu era 
apenas directora do Depar-
tamento de Relações Inter-
nacionais, Comunicação e 
Imagem. Em Setembro, foi 
promovida ao cargo de admi-
nistradora. Tomou posse no 
dia 9 de Setembro de 2019.

Após a aprovação do Sis-
tema Integrado de Monitoria 
e Protecção (SIMP), o pro-
jecto-mãe que deu origem à 
“Proindicus”, à EMATUM e 
à MAM, em 28 de Feverei-
ro de 2013, a “Proindicus” e 
o “Credit Suisse” assinaram 
um acordo de empréstimo 
de 372 milhões de dólares, 

acordo que, mais tarde, foi 
emendado em duas oca-
siões (14 de Junho de 2013 
e 17 de Dezembro de 2014), 
o que permitiu que o em-
préstimo chegasse ao limite 
de 900 milhões de dólares.

Em carta datada de 8 de 
Março de 2013, o “Indivíduo 
P” [Zitha Matlhaba], pediu 
ao Banco de Moçambique 
a aprovação de um contrato 
de empréstimo e indicou que 
o dinheiro devia ser trans-
ferido para o fornecedor.

O Banco de Moçambique 
respondeu em carta datada de 
14 de Março de 2013, forne-
cendo a aprovação formal do 
banco emissor e regulador 
do financiamento. A carta 
foi assinada pelo “Indiví-
duo U” [Silvina de Abreu].

Segundo a “Kroll”, o papel 
do Banco de Moçambique 
na aprovação dos emprésti-
mos em moeda estrangeira 

para empresas do Estado está 
restrito à certificação de que 
a pessoa que está a autorizar 
o empréstimo tem a com-
petência legal para o efeito.

Em 11 Junho de 2013, a 
“Proindicus” notificou o Ban-
co de Moçambique sobre a 
sua pretensão de aumentar 
o empréstimo já existente, 
com o valor adicional de 250 
milhões de dólares, em duas 
parcelas de 100 milhões cada 
e uma parcela de 50 milhões. 
A notificação declarava que 
os fundos seriam transferidos 
para a conta da “Prinvivest 
Shipbuilding” domiciliada 
no “First Gulf Bank”, nos 
Emirados Árabes Unidos.

Em 12 de Junho de 2013, 
o Banco de Moçambique 
emitiu um parecer favorável 
para aumentar o emprésti-
mo, mencionando a “nature-
za estratégica” do projecto. 
Em carta datada de 13 de 

Junho, o Banco de Moçam-
bique informou a “Proindi-
cus” que havia aprovado o 
aumento. Mais uma vez, a 
carta foi assinada pelo “Indi-
víduo U” [Silvina de Abreu].

EMATUM
A EMATUM foi criada em 

2 de Agosto de 2013. Em 16 
de Agosto de 2013, no mes-
mo dia em que a EMATUM 
requereu garantias ao Mi-
nistério das Finanças, tam-
bém requereu que o Banco 
de Moçambique aprovasse 
um acordo de empréstimo 
de 850 milhões de dólares a 
favor da EMATUM. O reque-
rimento indicava que 785,5 
milhões e dólares deviam 
ser transferidos directamen-
te para o fornecedor. A car-
ta foi assinada por António 
do Rosário e pelo “Indiví-
duo Z” [Henriques Gamito], 
em nome da EMATUM.
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(Continua na página 04)

Mais uma vez, o papel 
do Banco de Moçambique 
na aprovação dos emprésti-
mos em moeda estrangeira 
para empresas do Estado 
está restrito à certificação 
de que a pessoa que está a 
autorizar o empréstimo tem 
a competência legal para o 
efeito. Para o empréstimo 
da EMATUM, tal necessi-
tou de confirmar que o mi-
nistro das Finanças, Manuel 
Chang, tinha a competência 
legal para emitir as garantias.

Segundo a “Kroll”, o Ban-
co de Moçambique não cui-
dou de verificar o estudo de 
viabilidade da EMATUM. O 
trabalho feito pelo Banco de 
Moçambique foi baseado na 
assunção de que o Ministério 
das Finanças já havia previa-
mente conduzido uma avalia-
ção técnica do risco que o fi-
nanciamento podia acarretar.

Assim, o Banco de Mo-
çambique emitiu um parecer 
em que declara: “Conside-
rando que a garantia sobe-
rana foi emitida, nós que-
remos acreditar que houve 
uma prévia avaliação dos 
seus riscos e impactos”. 
Mais à frente, o parecer do 
Banco de Moçambique de-
clara que, como a dívida 
está ligada a questões estra-
tégicas do Estado, matérias 
técnicas não são relevantes.

O acordo de empréstimo 
da EMATUM associado à 
sua garantia soberana foi 
aprovado pelo Banco de Mo-
çambique em 21 de Agos-
to de 2013. No mesmo dia, 
Silvina de Abreu [“Indiví-
duo U”] reencaminhou uma 
cópia da aprovação para o 
“Indivíduo A” [António do 
Rosário], que, por sua vez, 
encaminhou à “Privinvest”.

A “Privinvest” respon-
deu nos seguintes termos: 
“Obrigado irmão. Precisa-
mos de uma aprovação que 
não mencione “Libor+3.7%” 
porque o banco [“Credit 

Silvina de Abreu: o “Indivíduo U”, 
que foi promovida a administradora

D

Entre 2013 e 2014 Silvina de Abreu autorizou os empréstimos. Em 2019 foi promovida à admnistradora do BM
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Suissse”] está a levar muito 
mais e nós estamos a sub-
sidiar o resto!! Ela [Silvi-
na de Abreu] pode remover 
essa frase do Libor, por fa-
vor? Na carta da Proindicus 
ela [Silvina de Abreu] não 
mencionou a taxa de juro”.

Efectivamente, Carlos 

dou a remoção da taxa de 
juro. A carta é data de 22 de 
Agosto e, mais uma vez, as-
sinada por Silvina de Abreu.

MAM
No dia 20 de Maio de 2014, 

no mesmo dia em que a ga-
rantia do Governo foi assina-
da, o “Indivíduo C” [Manuel 
Chang] pediu, por requeri-
mento, que o Banco de Mo-
çambique aprovasse o acordo 
de empréstimo da MAM, de-
clarando que “o Governo de 
Moçambique pretende criar 
infraestruturas e condições 
para apoiar e fazer manuten-
ção dos equipamentos das 
Forças Armadas”. O Banco de 
Moçambique aprovou o pedi-
do no mesmo dia e fixou um 
tecto máximo de empréstimo 
de 540 milhões de dólares.

Segundo a “Kroll”, para 
o empréstimo da MAM o 
Banco de Moçambique não 
pediu nem levou em consi-
deração o plano de negócios 
da MAM ou outro documen-
to equivalente ou revelante.

Tal como a ministra da 
Economia e Finanças, nessa 
altura, Isaltina Lucas, tam-
bém Silvina Abreu está fora 
da cadeia, apesar de a sua 
actuação não estar muito 
longe da actuação dos outros 
arguidos que estão presos.

(Continuação da página 02)

António do Rosário reen-
caminhou o pedido da “Pri-
vinvest” para o Banco de 
Moçambique. Um outro pa-
recer do Banco de Moçam-
bique mostra que o pedido 
da “Privinvest” foi tomado 
em consideração. Mas a car-
ta de aprovação não emen-

de Moçambiquede Moçambique

A KROLL demonstrou que a dívida da Proindicus saiu dos 372 milhões ao tecto de 900 milhões
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al como o 
de Moçambiquede Moçambique  

já havia previsto, na 
edição passada, o 

Conselho Constitucional juntou-
-se ao partido Frelimo na Co-
missão Nacional de Eleições e, 
violando a Lei Eleitoral, julgou 
improcedente o recurso inter-
posto pelos partidos da oposição 
que pretendiam anular a delibe-
ração que aprovou os resultados, 
por a mesma ter sido feita sem a 
presença dos mandatários, sem 
os editais e actas e, mais grave, 
por a deliberação principal (117/ 
CNE/2019, de 25 de Outubro) 
ter sido feita num dia anterior ao 
dia da Assembleia que a devia 
aprovar. Lido o acórdão de vinte 
e cinco páginas, cujo relator é o 
novato juiz Albano Macia, anti-
go assessor de Verónica Maca-
mo na Assembleia da República, 
a conclusão a que se chega é já 
não vale a pena recorrer ao Con-
selho Constitucional.

Em recurso submetido ao 
Conselho Constitucional, a Re-
namo e o partido Nova Demo-
cracia, apoiados pelo MDM, 
PJDM, AMUSI, PODEMOS, 
PANAMO e UDM, requere-
ram a anulação da deliberação 
da CNE com fundamento na 
sua não participação nas ope-
rações de centralização e apu-
ramento geral das eleições.

As Leis 2/2019 e 3/2019, am-
bas de 31 de Maio, que, respec-
tivamente, regulam a eleição do 
Presidente da República e dos 
Deputados da Assembleia da 

República e a eleição dos mem-
bros da Assembleia Provincial 
e do governador de Província, 
determinam que os mandatá-
rios dos partidos políticos de-
vem assistir aos trabalhos da 
Assembleia e, para o efeito, 
devem ser notificados por es-
crito, ou seja, devem ser convo-
cados para a sessão por escrito.

O objectivo é garantir que os 
mandatários apresentem, duran-
te as operações de apuramento, 
reclamações, protestos ou con-
traprotestos sobre as actas e os 
editais apresentados, nos ter-
mos do n.o 4 do mesmo Artigo.

A Lei determina também que 
os trabalhos de apuramento ge-
ral se iniciam imediatamente 
após a recepção das actas e dos 
editais das Comissões Provin-
ciais de Eleições e decorrem 
ininterruptamente até à sua 
conclusão. Isso quer dizer que 
é uma única sessão até à apro-
vação da deliberação dos resul-
tados e na presença dos manda-
tários, devidamente notificados.

Acontece que a Comissão Na-
cional de Eleições marcou para 
o dia 25 de Outubro (uma sexta-
-feira), às 14h00, a sessão da As-
sembleia. Nessa sessão, apenas 
estiveram os vogais da CNE. 
É nesta sessão que, violando o 
Artigo 199 da Lei Eleitoral, os 
resultados foram apresentados 
e aprovados através da deli-
beração em “PowerPoint” por 
Bartolomeu Chivava, do STAE, 
sem sequer ter havido editais 
e actas, o que fez com que os 
vogais da oposição, nomeada-

mente, Meque Braz (Renamo), 
Latino Ligonha (Renamo), 
Fernando Mazanga (Renamo), 
Celestino Taveira da Costa Xa-
vier (Renamo), Barnabé Nco-
mo (MDM), Salomão Moyana 
(Renamo), Apolinário João (Re-
namo) e José Belmiro (MDM), 
votassem contra os resultados 
apresentados no “PowerPoint” 
e abandonassem a sala. Os vo-
gais da oposição abandonaram 

a sala cerca das 18h00 do dia 
25 de Outubro. Nessa sessão, 
os vogais da Frelimo aprova-
ram sozinhos a deliberação 
117/CNE/2019, de 25 de Outu-
bro, que aprova os resultados.

Sessão de apuramento para 
inglês ver

Depois de os vogais da Fre-
limo terem aprovado os resul-
tados e elaborado a deliberação 
sozinhos, a CNE telefonou, cer-
ca das 18h00, para os mandatá-
rios dos partidos da oposição, 
comunicando-lhes para partici-
parem na Assembleia de Centra-
lização Nacional e Apuramento 
Geral, que se realizaria no dia 26 
de Outubro (sábado), às 14h00.

Quando os mandatários che-

Conselho Constitucional junta-se à CNE e valida o “PowerPoint”

“Foi um lapso irrelevante”
T

garam à Assembleia no dia 26 
de Outubro, às 14h00, é que 
foram notificados por escri-
to, através do ofício n.o 306/
CNE/221/2019, contrariamente 
ao que diz a Lei. Efectivamente, 
no dia 26 de Outubro, às 14h00, 
já não era para participar na 
Assembleia de Centralização 
Nacional e Apuramento Geral, 
porque esse processo já havia 
sido feito no dia anterior, 25 

de Outubro, quando os vogais 
da oposição abandonaram a 
sala. Na verdade, a sessão do 
dia 26 de Outubro era um si-
mulacro, porque os resultados 
já haviam sido cozinhados no 
dia anterior, em “PowerPoint”.

A estranha decisão do 
Conselho Constitucional com 

todas as provas
Sobre a notificação por tele-

fone, o Conselho Constitucional 
diz que, como os mandatários 
compareceram à respectiva 
reunião, à hora, data e lugar 
marcados e foram a tempo de 
participar na agenda de traba-
lhos, e foram-lhes entregues as 

(Continua na página 12)

Extractos da decisão do CC onde a CNE assume a altração das datas

O CC fez vista grossa às jogadas da CNE 

Albano Macie, juiz conselheiro  e relator do CC
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Um crime na forma continuada

o dia 31 de Outubro, um agente do FBI (Federal Bureau of 
Investigation) apresentou ao tribunal que julga Jean Bousta-
ni, o gestor da “Privinvest”, em Brooklyn, nos Estados Uni-

dos da América, documentos autênticos comprovando que o partido 
Frelimo recebeu dez milhões de dólares da empresa que orquestrou 
as dívidas ocultas. As transferências foram feitas em quatro opera-
ções, distribuídas de Março a Julho, para uma conta domiciliada no 
“Millenium Bim”, titulada pelo Comité Central do partido Frelimo.

Mais do que ser ecebido, o valor financiou a campanha eleitoral 
do partido Frelimo, através da qual o actual Presidente da Repúbli-
ca se fez eleger em 2014. E a partir daqui é possível traçar o perfil 
de um crime de regime, que tinha tudo para dar certo, até que os ata-
lhos tiveram de passar por jurisdições um pouco mais transparentes.

Quando o caso foi despoletado pela primeira vez, por volta 
de 2014, o partido Frelimo, através da sua bancada na Assem-
bleia da República, declarou que não havia dívidas ocultas e que 
tudo não passava de conversa dos jornais e da sociedade civil.

Mas, quando o Governo da Frelimo decide inscrever a dívida da 
MAM e da “Proindicus” na conta Geral do Estado de 2015, es-
tava claro que não se tratava apenas de uma acção de um grupi-
nho ganancioso que queria enriquecer facilmente, mas um pacto 
de regime para assaltar as contas públicas e passar a factura em 
nome dos cidadãos. Tal entendimento cristalizou-se quando em 
Maio de 2017 tal proposta chegou à Assembleia da República.

Quando nada havia sido explicado aos moçambicanos sobre o 
destino real dado ao dinheiro contratado ao “Credit Suisse” e ao 
“VTB Moscovo”, os deputados do partido Frelimo estavam na 
linha da frente na Assembleia da República para aprovar a ins-
crição das dívidas ocultas na Conta Geral do Estado, sem qual-
quer tipo de exame racional sobre o que se estava ali a aprovar. 
Até agora, pelo menos uma ilegalidade havia sido tornada legal.

Mas, enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República tinha 
aberto um processo contra a sua própria vontade, um processo a que 
se chamou 1/2015. Esse processo não passava mesmo do número da 
sua abertura, que serviria apenas para identificar, caso fosse pergun-
tado se havia, ou não, um processo. Esse processo é forçado para 
justificar que a nossa Justiça estava a fazer alguma coisa perante a 
pressão dos doadores internacionais, que já tinham todos os elemen-
tos do crime que havia sido cometido contra o povo moçambicano.

Até aí, a Procuradoria-Geral da República, cujos procura-
dores são todos nomeados pelo partido Frelimo, não havia 
mexido uma palha, senão anunciar que havia um tal proces-
so com o número 1/2015, sem arguidos e sem pernas para an-
dar, porque havia mesmo sido criado para não ter pernas.

Pelo meio, veio o relatório da “Kroll”, que, ainda que com os au-
tores da fraude parcialmente identificados com nomes codificados, 
e com toda a papinha feita, os mesmos procuradores nomeados pelo 
partido que embolsou dez milhões de dólares com a fraude nada 
fizeram e continuaram a fingir que não viram nem ouviram nada.

Essa indiferença criminosa por parte da Justiça moçambicana 
continuou até que o azar lhe bateu à porta com a prisão de Manuel 
Chang na África do Sul, em Dezembro de 2018. Daí, viu-se a Pro-
curadoria-Geral da República em velocidade de cruzeiro e numa 
trapalhada a tentar salvar Manuel Chang, enquanto, ao mesmo 
tempo, tenta dar corpo a um processo-crime com prisões aqui e ali.

Em Junho de 2019, o Conselho Constitucional declarou nu-
las e de nenhum efeito as garantias soberanas emitidas a fa-
vor da EMATUM, nulidade que afecta todo o negócio jurídico. 
A partir daí, entendemos nós que, havendo terceiros de boa-
-fé envolvidos, esses deviam ter tutela dos tribunais nacionais. 
A opção relutante do Governo de negociar uma dívida que foi 
declarada nula por acórdão irrecorrível do Conselho Constitu-
cional não é senão a prova inequívoca de que essa dívida é do 
regime. Aliás, não admira que a decisão de anular a dívida te-
nha sido tomada por alguém que, alguns minutos a seguir, co-
locoou o cargo à disposição em moldes poucos ortodoxos.

De todas as formas, o que resulta cristalino é que as dívi-
das ocultas são um crime cometido pelo partido Frelimo desde 
o seu topo à estrutura intermédia, e, pela forma como a coisa 
está, ninguém tem legitimidade para apontar o dedo a ninguém, 
e todas essas prisões não passam de um arranjo feito à medida.

Se perguntarmos por que razão, por exemplo, a vice-minis-
tra da Finanças que esteve em toda a linha do calote com Ma-
nuel Chang e com recebimentos comprovados continua em 
liberdade, certamente que não teremos resposta. Se pergun-
tarmos por que razão a administradora do Banco de Moçam-
bique Silvina de Abreu, que assinou os avales do Banco de 
Moçambique para a contratação dos empréstimos, também 
continua em liberdade, certamente que não teremos a resposta.

E se há detidos que somente venderam casas aos implicados 
e são agora pomposamente acusados de lavagem de dinheiro, 
o que dizer dos dirigentes do partido Frelimo que receberam 
o dinheiro e o lavaram na campanha eleitoral que fez de Nyu-
si presidente? A Procuradoria-Geral da República, perante es-
tes novos elementos, vai agir? O procurador Alberto Paulo, 
que ouviu Filipe Nyusi da primeira vez e o ilibou, vai solicitar 
uma segunda audição em face dos novos elementos que clara-
mente têm efeitos que modificam processo? Em que ficamos?

E o que acontece a Adriano Maleiane, que tem uma neta com 
uma casa das dívidas ocultas, o qual está na linha da frente como 
o mais apressado a renegociar uma dívida que foi declarada nula?

Em tudo isto, o que se prova é que as dívidas ocultas são, na 
verdade, um crime continuado e cujo fio condutor leva à Direc-
ção do partido Frelimo. E é lá onde todo esse processo está a 
ser gerido. Se não estivermos errados, queremos ver o presidente 
e o tesoureiro do partido Frelimo também presos, por lavagem 
de dinheiro das dívidas ocultas, como, aliás, outros estão presos.

 de Moçambiquede Moçambique
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Opinião

Por Adelino Timóteo
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artigo “Bispo semeia 
confusão em Cabo 
Delgado”, inserido no 
jornal “Público” desta 
semana, está eivado de 

imparcialidade, denotando-se uma 
pretensa acção do regime para levar 
a Santa Sé a deslocar o Dom Luiz 
Fernando, para fora das fronteiras 
de Moçambique. Antes de ir mais 
adiante, vamos por partes. Começo 
com o seguinte historial: no dia 28 
de Agosto de 2013 confirmava-se a 
compra do jornal “Público” por uma 
figura do partidão, com objectivo de 
silenciar a “mídia” independente. 
Recordo-me perfeitamente desse 
período, em que os jornalistas mais 
liberais passaram a ser cunhados 
por “expatriados”, por contraposi-
ção aos “alinhados” editorialmente 
com o pensamento então do regime 
do dia. Estes termos, que ganharam 
notoriedade nos espaços de deba-
te da “mídia” pública foram pre-
parados na Rua Pereira do Lago.

O “Público”, então editado por 
Samito Nuvunga (suicidou-se de-
pois de contrair imensas dívidas 
e crédulo de que a instituição G40 
iria abonar-lhe muito dinheiro), 
concentrava a sua campanha e in-
sídia no ataque a pessoas com 
visão e abordagem diferente do 
partido da Rua Pereira do Lago. 

Retomemos agora o caso da cam-
panha difamatória contra Dom Luiz 
Fernando. Neste país independente, 
particularmente nunca se me passara 
pela cabeça o nível de intolerância e 
baixaria destes G40, de que o “Bair-
ro do Vaz” é mais um membro, que, 
para iludir a opinião, pública usa-
ram o racismo como seu cavalo de 
batalha, incitando o ódio contra seis 
indivíduos moçambicanos, que não 
tiveram a culpa de nascerem com 
a pele diferente. Um deles, Gilles 
Cistac, por via de uma campanha 
instigadora de um tal Cumbana, vi-
ria a ser morto no dia 2 de Março 
de 2015, por Dragões da Morte, do 
Partidão. Damião José admitira que 
estavam cansados de Cistac. Tam-
bém a máquina de violência sectária 
do partidão exerceu grande pressão 
para levar às barras do Tribunal um 
economista e editores de duas publi-
cações, por uma alegada carta aten-
tatória à Segurança do Estado. Mui-
tos jornais publicaram a carta, mas 
identificaram-se quais de entre eles 
tinham editores, responsáveis bran-

cos (alistados no grupo dos a serem 
abatidos), e daí, a PGR arrumou um 
processo às pressas contra o “Canal 
de Moçambique” e a “Mediacoop”.

Hoje, a investida é contra o Bis-
po de Cabo Delgado, sabendo que 
foi quem desmentiu que o Governo 
tivesse o controlo da situação de ins-
tabilidade que afecta Cabo Delgado, 
e da sua diocese ergueu-se a crítica 
sobre a inviabilidade da visita do 
Papa Francisco por alturas da Cam-
panha Eleitoral. A extrema-direita 
do partidão retalia-lhe com o epiteto 
“racista” colado às costas. Só cola 
para quem não está nos antípodas 
destas jogadas. Conheço José Luzia 
e não é nada do que se lhe tenta pin-
tar. É de uma simplicidade e de rela-
ções sociais e humanas horizontais. 
Só mentes torpes e fantasiosas pode-
riam acusá-lo de racismo. Dom Luiz 
leva muito a sério o seu ministério. 
Só energúmenos e mentes incapa-
zes de confrontá-lo com ideias o 
podem chamar racista. Aliás, como 
já se tornou moda no país, confor-
me demonstrado no historial acima.

O “Bairro do Vaz”, um lugar-te-
nente do regime, bem conhecido na 
rede social por suas prosas virulentas 
contra todos aqueles que pensam di-
ferente dos que lhe pagam, vem hoje 
acusar o Alberto Ferreira de ser um 
dos responsáveis de termos na igre-
ja moçambicana um bispo branco. 
Como o “Bairro do Vaz” tem fraca 
memória do seminário da Namaacha 
saíram muitos seminaristas que se 
juntaram à causa da libertação. Ou-
tros seriam posteriormente recrutados 
para directores de grandes firmas es-
tatais. Conheci quatro ou mais: Lino 
A., A. Nhamizinga e Gregório, da 
“Adena”, “Mossopela”, “Agricom”. 
Para o “Bairro do Vaz” a opção des-
ses não incorreu no prejuízo à igreja.

Tenho vergonha de volta e meia 
repetir a palavra “branco”, pois que 
não me passa pela cabeça como, em 
pleno século XXI, os ideólogos e 
propagandistas do partidão têm um 
ódio asinino e recalcado aos “bran-
cos”, que eram a maioria no Go-
verno de Machel, o mesmo Machel 
que numa conversa amena com um 
jornalista moçambicano de cor, hipo-
teticamente um Tembe, indignava-se 
como um Tembe podia ser jornalis-
ta, daí se rodeando, preferencial-
mente, de Silvas, Gomes, Soutos, 
Mários, Fonsecas, Santos e quejan-
dos, como profissionais de primeiro 

forma humilhante a parte desses pa-
dres e seminaristas. Por aquelas al-
turas palmeavam-se os actos insanos 
de Machel, como reincidem os pro-
pagandistas de jaez do “Bairro do 
Vaz” a palmearem hoje. Os erros do 
passado se reflectem no presente, no 
futuro se repetira. Não é por acaso, 
a história repete-se. Muitos missio-
nários foram forçados a abandonar o 
país e quarenta mil crentes das “tes-
temunhas de Jeová” foram presos 
por estas alturas. Estes crimes estão 
todos documentados. Mas o ódio aos 
padres, não sendo de hoje, tem sem-
pre inspiração política. Lembra-se 
que neste país teve o seu expoente 
aquando do julgamento dos “Padres 
de Burgos”, na Beira, os mesmos 
que denunciaram em 1971 os massa-
cres das tropas coloniais. Os “Padres 
de Burgos” desdenhavam a confusão 
da relação cúmplice Igreja-Estado. 
Claramente, o ódio contra o Dom 
Luiz deve-se ao distanciamento das 
suas posições com o Partido/Estado.

Toda a gente no mínimo lúcida 
sabe que quem está por detrás da 
campanha contra o Bispo de Cabo 
Delgado é o partido  do “Bairro do 
Vaz”, por aquele, por suas posições, 
se ter tornado inconveniente. Assim 
o fizeram com o Dom Jaime Pedro 
Gonçalves (em Setembro de 1982 o 
Papa João Paulo II havia-o apelado 
a trabalhar pela PAZ), que, porque 
não o podiam chamá-lo racista, sen-
do negro, o conectaram à RENA-
MO. Já passou a ser habitual esse 
tipo de preposições; quem é bran-
co e não apoia o partido defendido 
pelo “Bairro do Vaz”, logo é racista; 
quem é intelectual que pensa fora 
dos clichés e da cartilha do poder, 
logo é “expatriado”. Uma panaceia 
de exemplo que não acabam e que 
começaram em 1975: todo o branco 
moçambicano que apoiava a ideia de 
eleições, logo era português, criador 
da RENAMO, fascista e colonialis-
ta. Continua o partidão na idade da 
pedra e em plenas trevas dos tempos 
medievais, a invocar a raça, onde nos 
falta argumento. Até o Sérgio Viei-
ra, que foi um dos ideólogos dessas 
teorias, acabou ele próprio indexado 
como Goês e depois linchado. É o 
que dá quando a macrocefalia de um 
país está entregue a gente, que, no 
lugar de jurar lealdade ao Estado e à 
Nação, fazem-no a um partido, não 
pensando dois dedos da testa e dedi-
cando-se a levantar o braço até ras-

gar a camisa debaixo da sovaqueira.
A partir de 1977 o partido do 

“Bairro do Vaz” fechou igrejas, 
seminários menores foram obri-
gados a encerrarem, pois o partido 
do “Bairro do Vaz” assaltou as con-
tas da Igreja nos bancos e passou a 
gerir particularmente o que não era 
deles. Muitos padres europeus, des-
te modo, saíram de Moçambique, 
os que se mantiveram tinham uma 
relação com o partido, como o Bis-
po Vieira Pinto, que aplaudiu o re-
crutamento forçado de jovens para 
Cuba e RDA. Mas é muita história. 
O “Bairro do Vaz” deve andar muito 
emocionado e atarefado. Parece que 
não tem tempo para ler, a avaliar a 
quantidade de “posts” que destila 
diariamente. Mas recomendo-lhe a 
ler vivamente de vez em quando e 
reflectir sobre o racismo dos autóc-
tones, como o descrito no anúncio 
da senha “Galo amanheceu”, de 7 
de Setembro de 1974, que oculta-
va a acção anti-brancos que daí em 
diante começou-se a desenvolver. A 
uma mãe arrancaram-lhe a criança, 
decapitaram a cabeça à filha e co-
meçaram a jogar futebol com a ca-
beça dela. O problema do país são 
os servis e funestos, aos quais não 
se pode dizer nada, nem apontar 
erros, sob o risco de receber cono-
tações como saudosista, etc., etc..

Não toquem no Dom Luiz 
Fernando!

Era bom que o país reflectisse so-
bre a injustiça de tais acusações con-
tra Dom Luiz, porque não abonam 
num país que se diz miscigenado. 
Não me revejo neste Moçambique 
de intolerância racial, quando no 
aspecto de relações inter-raciais éra-
mos um exemplo perfeito na África 
Austral, pois no Zimbabwe e África 
do Sul dominam zonas insulares e 
estanques de misturas raciais, mes-
mo até nos bares e restaurantes.  
Pelo menos duas pessoas não negras 
(de sexos opostos, um moçambicano 
e uma portuguesa) têm sido atacadas 
de forma rácica e reiterada por “Bair-
ro do Vaz”, na sua página da rede 
social dominante. Isto o “Público” 
não publica. O “Bairro do Vaz” está 
a ficar ultrapassado, dizendo asnei-
ras, autênticas baboseiras, que mi-
nam o melhor que tínhamos, capaz 
de corar a qualquer um, se bem que 
os negros retintos como o “Bairro do 
Vaz” também coram de vergonha!

de Moçambique

Os negros também coram 
de vergonha!

nível, que lhe faziam a paisagem.
E porquê temos hoje padres “bran-

cos”? O “Bairro do Vaz”, por sua 
adulação cega ao partidão, conver-
teu-se num emocionado e não reflecte 
antes de escrever, fá-lo ao contrário. 
Ele diz que é por causa de Ferreira 
e demais quadros seminaristas ne-
gros terem abandonado a missão, de-
pois da independência. É mentira!

Em primeiro lugar, a Igreja Cató-
lica é autónoma. É a instituição mais 
antiga de Moçambique. Não se guia 
pelo facto de nomear os sacerdotes 
em função da raça. As nomeações 
são propostas localmente e decididas 
no Vaticano. Depois da independên-
cia do país, eram a maioria padres de 
origem europeia ao serviço da igreja. 
A Igreja Católica previra mudanças e 
preparou uma geração de seminaris-
tas e padres para cobrir o influxo de 
padres de origem europeia. Alguns 
desses padres e seminaristas tomaram 
o rumo político diferente e juntaram-
-se ao partidão, por alturas da luta de 
libertação nacional. No que ficou co-
nhecido como a crise dos seminaris-
tas, foram perseguidos na Tanzânia e 
outros seminaristas como João Unhai 
mortos pelo partido do propagandis-
ta do “Bairro do Vaz”. O partido do 
estoriador-propagandista expurgou e 
assassinou o Padre Gwengere, expur-
gou seminaristas como Dom Mas-
quil e Dr. Gilberto Waya, Dr. David 
Aloni foi preso no Aeroporto da 
Beira, quando chegava do exterior. 
Waya esteve internado na famosa 
prisão de Moçambique D. Conheci-o 
pessoalmente e vivia no Matacuane, 
à frente da Paróquia aí estabelecida. 
Só o libertaram cerca de dez anos 
depois, feito um farrapo humano.

Um curso apressado do “Bairro 
do Vaz” na UEM não lhe permitiu 
aprofundar sobre a relação da Igre-
ja e o Estado no pós-independência. 
O Estado foi violento com a igreja 
e os seminaristas. Daí aconselho-o 
a ler “Anselmo Borges, Dom Viei-
ra Pinto. Arcebispo de Nampula. 
Cristianismo: Política e mística,  
Edições Asa, 304 p.p., 1992”;  Luís 
Benjamim Serapião, “The Catholic 
Church and Conflict Resolution in 
Mozambique’s post-colonial Con-
flict, 1977-1992”, para não vir a 
público dizer baboseiras e fazer crer 
que José Luzia é racista. Nos “Ca-
dernos Tempo” dos anos 70 e 80 
abundam artigos sobre Campos de 
Reeducação, onde Machel trata de 

O

(Podendo servir de TPC ao lugar-tenente do regime, o tristemente conhecido por “Bairro do Vaz”, 
ao qual por vezes sou chamado a mudar fraldas, não obstante o tempo que me escasseia.)
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o passado, o grupo 
de engraxadores era 
composto, grosso 
modo, por indiví-

duos pouco ou mesmo nada es-
colarizados, sem nenhuma pro-
fissão conhecida, indivíduos 
que emigravam dos seus locais 
de habitação para as vilas e ci-
dades à procura de uma vida 
melhor comparativamente à 
que levavam nas suas aldeias e 
povoações. Hoje, as coisas mu-
daram bastante. Os engraxado-
res de hoje são, geralmente, 
indivíduos bem escolarizados, 
exibem diplomas universitá-
rios – são licenciados, mes-
trados e alguns até são PhD –, 
porém, não se envergonham 
perante a sua família e socie-
dade por estarem a engraxar 
o regime do partido Frelimo 
para, em troca, receberem um 
efémero cargo e desprezível.

Eles se contentam por rece-
ber  alguns trocos e uma mão 
cheia de rebuçados que não 
chegam a  tranquilizar a sua 
consciência de mercenários e 
vendidos. Esses são, isso sim, 
pobres em espírito que se dei-
xam vender por um hambúr-
guer de tomate com queijo e 
mayonnaise. Não se importam 
pelos prejuízos que provo-
cam à Nação Moçambicana e 
à democracia que se preten-
de construir no nosso país.

Numa luta desigual, como 
a que temos vindo a assistir, é 
justo que os mais esclarecidos 
se colocam do lado da verdade. 
Dizia o afroamericano Martin 
Luther King que “o que mais 
nos preocupa não é o grito dos 
loucos. O que mais nos preo-

cupa é o silêncio dos bons”. 
É a voz dos justos e bons que 
falta para dizer aos malandros, 
gatunos e assassinos da Freli-
mo que o que andam a fazer 
só empurra o país ao abismo 
e conflitos. Que nenhum país 
se constrói sobre a mentira, 
falsidade e aldrabices. Que o 
país de gente séria se faz em 
consensos. Um país é forte e 
sólido quando os seus cida-
dãos estiverem imbuídos de 
espírito de pertença da mes-
ma nação e dela têm proveito.

A exclusão socio-económi-
ca, política e cultural serve de 
estímulo à violência, à insta-
bilidade e conflitos que apare-
cem a seguir às eleições. Esta 
situação não se resolve com re-
curso à força nem às prisões e 
massacres, mas fazendo justiça 
a começar por haver eleições 
livres, justas e transparentes. 
O roubo de votos, enchimen-
to de urnas e a expulsão dos 
delegados de candidatura,  
exactamente no momento 
em que começa a contagem, 
é violência que agrava, cada 
vez mais, a situação de vio-
lência em que vive o povo.

No dia 6 de Outubro cor-
rente, vimos, na TV, Miguel 
Mbilana, jurista, professor 
universitário e especialista em 
Eleições, falando em nome da 
JOINT (associação das organi-
zações da sociedade civil mo-
çambicanas???), a dizer que 
“por mais que tenha havido 
irregularidades nas Eleições 
Gerais e Provinciais de 15 de 
Outubro de 2019, a JOINT 
considera que não terão in-
fluenciado o resultado final”. 

Esta afirmação, de todo infe-
liz, não corresponde ao que se 
passou no terreno. Faz-nos re-
cordar aquelas declarações dos 
observadores que costumam 
vir ao nosso país saborear o 
nosso camarão e, para justifi-
car a passeata, recomendam 
aos seus governos a reconhe-
cerem um regime antidemo-
crático que sai das eleições 
fraudulentas, sem transparên-
cia nem justas. Mbilana deve 
ser um ignorante ou pertence a 
observadores da OJM e OMM.

O partido governamental so-
corre-se de meios públicos para 
a sua campanha tais como fun-
cionários, viaturas, combustí-
veis e lubrificantes, incluindo 
edifícios para fazer política.  O 
objectivo desses observadores 
é de colocar os governos de 
seus países num bem bom com 
os nossos novos colonos sem 
levarem em conta os anseios 
do povo moçambicano que se 
bate pela democracia, justiça, 
igualdade socio-económica e 
desenvolvimento, enquanto 
os demais apenas querem se 
apoderar dos nossos recursos, 
em conluio com os corruptos 
da Frelimo. Existem, também, 
organizações internas que 
agem como inimigos do povo, 
agarrando-se, com unhas e 
dentes, no princípio da liberda-
de de pensamento. É bastante 
preocupante termos pessoas 
que pensam de tal maneira por 
colocarem os seus interesses 
umbilicais acima de todos nós.

Os “mbilana” do Moçam-
bique dos nossos dias não 
podiam agir de outro modo 
quando se vive numa socieda-

de dominada por um partido 
impõe de ser a norma de vi-
ver de Estado dono de tudo e 
de todos – nossas vidas, cons-
ciências e dos nossos salários. 
Eles, os “mbilana” pensam 
que sem Frelimo, todos morre-
mos, não podemos sobreviver, 
por isso, temos a obrigação de 
lhe prestar vénia, homenagens 
e cantar-lhe hossanas. Estão 
constituídos em considerável 
grupo de engraxadores conhe-
cido como G40 cuja missão é 
anunciar que a Frelimo pode 
matar, roubar, mas tudo o fa-
zem em nome e para o bem-
-estar dos moçambicanos. São 
intelectuais de fome que só 
olham para os seus umbigos 
e julgam que o país começa 
na sua barriga e termina no 
horizonte das suas ambições.

Os “mbilana” pensam  que 
todos nós somos tão ingé-
nuos e imbecis quanto eles. 
Esquecem-se de que nós tra-
balhamos para o nosso pão de 
cada dia. Não rastejamos nem 
andamos de barriga, mian-
do debaixo da faustosa mesa 
do poder a fim recolhermos 
espinhas e migalhas que so-
bram do festim dos delapida-
res do nosso futuro comum.

Afirmar que as irregulari-
dades, isso é, apenas, um eu-
femismo, não influenciam o 
resultado final, é um grande in-
sulto às nossas consciências. A 
diferença que existe entre nós 
e eles consiste no facto de que 
nós amamos o nosso país, o 
nosso povo. Não somos vendi-
lhões da pátria. Nós não arma-
dilhamos o futuro dos nossos 
filhos nem  comprometemos 

o amanhã dos moçambicanos. 
Não vendemos a alma ao dia-
bo em troca de cinco dinheiros 
como o outro que, depois de os 
encaixar. O apóstolo Pedro que 
depois de negar o seu Mestre,  
por três vezes, deixou-se ba-
nhar em lágrimas de arrepen-
dimento, enquanto os “mbila-
na” continuam enrolados em 
manto da mentira e a se bate-
rem pelo osso caído da mesa 
dos burladores de eleições.

Os “mbilana” fazem tábua 
rasa aos enchimentos de urnas 
com votos falsos, aos boletins 
de votos que poluíram todas 
as assembleias de voto muito 
antes de iniciar a votação. Não 
têm em conta a campanha feito 
à boca das urnas pelos secretá-
rios da Frelimo e a atribuição, 
por cada eleitor camarada, bo-
letins a mais e a clara indica-
ção para votarem na Frelimo e 
no seu candidato, Filipe Nyu-
si. Não contam a proibição 
e interdição explícita pelos 
membros da Frelimo para que 
a oposição não fizesse cam-
panha em Inhambane e Gaza, 
sob o olhar inerte e cúmpli-
ce da polícia frelimizada.

Os “mbilana” recomen-
dam-nos a esquecer as fal-
catruas dos seus patrões. 
Ainda  que os “mbilana” e 
outros G40 se esforcem, as 
eleições não foram livres 
nem justas. Não foram trans-
parentes nem credíveis. Os 
“mbilana” e o Sheik Abdul 
Karimo, que aprovou os re-
sultados falsificados, são fa-
rinha do mesmo saco, paridos 
na maternidade da Frelimo.

de Moçambique
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“Carta aberta aos 
‘esquadrões da morte’”

Por Hamilton S. S. de Carvalho

Opinião

Um Povo Estranho: Sempre que a FRELIMO é dada como vencedora “todos” passam a ser 
frelimistas…!?

I. As eleições gerais do meu 
país terminaram tal como pre-
via e tinha advertido no meu 
último artigo “Das eleições 
Gerais – 15.10.19”, publicado 
neste Semanário. A Frente de 
Libertação Nacional de Mo-
çambique afinou a sua máqui-
na eleitoral para fazer destas 
eleições um autêntico pesadelo 
à lucidez de poucos e ao novo 
projecto da governação descen-
tralizada. E digo poucos porque 
descubro que no meu país a po-
lítica que se segue é sem dúvida 
uma política de Maria, de Ma-
ria-vai-com-as-outras. Ganha, 
não vence e nem convence, as 
eleições a FRELIMO e todos 
passam a ser frelimistas; tenho 
certeza que se vencesse as elei-
ções a RENAMO ou mesmo 
qualquer outro partido da opo-
sição, os Frelimistas passariam 
a ser Renamistas. Para já são 
“todos” frelimistas/renamistas 
camuflados. Infelizmente, o 
que dita a identidade política do 
povo é a fraude. Estranho esse 
Povo! Um povo que não gover-
na, mas deixa-se governar; um 
povo que não tem integridade, 
carácter e muito menos bom 
senso para ser fiel a si mesmo 
e aos seus princípios está entre-
gue ao Diabo como diz e bem 
ANTÓNIO MUCHANGA. Im-
pressionante! Os mesmos que 
“abriam a boca” para questionar 
a governança do executivo de 
ontem, hoje alteram o discurso 
a seu favor. Isso “é típico dos 
maçónicos”, dos ambiciosos, 
dos grandes lobbystas e intri-
guistas cuja agenda número 
um são os seus interesses in-
dividuais sobrepondo-se deste 
modo aos fins do Estado, à Se-
gurança, à Justiça e ao Bem-es-
tar social. Temos de criar uma 
lei contra isso e contra estes 
senhores troca-tintas antes que 
isso governe e desgoverne a 
nossa democracia como temos 
vindo a assistir com a presença 
e promoção dos “esquadrões 
da morte” à escala nacional. 

E, quanto a estes, combatê-los 
passa (na minha opinião) tam-
bém por democratizar o antigo 
“Império de Gaza.”

II. Democratizar ou des-
democrátizar o “Império” de 
Gaza – a nossa democracia 
constitucional não é de hoje; 
desde a independência nacio-
nal (25.06.1975) que a instituiu 
(ainda que monopartidariamen-
te) à democracia liberal conse-
guida com a revisão constitu-
cional de 1990 e com o AGP de 
Roma e os processos eleitorais 
que conhecemos até este últi-
mo, portanto, seis principais 
processos eleitorais (sem conta-
bilizar as autárquicas) nunca até 
hoje percebi por quê temos de 
gastar rios de dinheiro para que 
haja eleições em Gaza quando 
já se sabe que 99,9% do elei-
torado representa o partido no 
poder. Não se consegue demo-
cratizar este eleitorado. Os que 
se sabem amar aceitam perder 
e julgo que aqui o nosso obrei-
ro da Paz, antigo Presidente, 
JOAQUIM CHISSANO e ou-
tros amantes do amor, podia(m) 
usar da(s) sua(s) mestria(s) 
para ajudar(em) a democratizar 
Gaza. Leio e ouço o discurso 
reinante de que alguns partidos 
da oposição são regionalistas; 
podem até ser, mas não se pode 
dizer o mesmo do eleitorado 
centrista, do eleitorado norte-
nho e parte do eleitorado sulista 
(Maputo e Inhambane) que, a 
meu ver, vivem e representam 
a verdadeira democracia e as 
eleições de ontem a hoje são 
a expressão fidedigna do que 
penso e digo. Grosso do eleito-
rado destas regiões oscila entre 
os vários partidos políticos, ou 
seja, temos lá frelimistas, rena-
mistas e tantos outros que se re-
vêem nalguma força política. A 
democracia é isso. A democracia 
pluralista tem de ser plural. Está 
na diferença o valor axiológico 
da democracia moderna. Mas 
os radicais e mentecaptos nunca 
quererão saber disso. Exemplos 

disso são os tiros que se vão dan-
do à democracia pluralista pelas 
terras de Machel numa percen-
tagem de 0,9% da presença da 
oposição. Imaginem quantos ti-
ros seriam se essa percentagem 
progredisse!

III. A FRELIMO de 2020-
2025, que FRELIMO? – Face ao 
exposto, julgo que é chegada a 
hora de a FRELIMO começar a 
dormir mais. E isso é um facto. 
Passaram os últimos quarenta 
anos acordados, tentando vencer 
guerras e ganhar eleições, passa-
ram os últimos meses em bran-
co tentando ganhar as eleições; 
não passaram os últimos qua-
renta anos e os últimos meses 
de pré-campanha e campanha 
eleitoral preocupados com a boa 
governança, com a felicidade 
do Povo; passaram, isso sim, os 
últimos anos preocupados com 
a governança do seu partido e a 
felicidade do umbigo dos seus 
camaradas; aliás, escrevi um 
artigo advertindo para a necessi-
dade de uma reforma da Justiça 
da FRELIMO. A verdade é que a 
FRELIMO precisa dormir mais 
e isso é um facto e tem nome: O 
Retiro. Trata-se de os seus líde-
res buscarem a sabedoria do Jo-
vem Cristo e/ou do velho Buda 
para embutir nos seus apósto-
los radicais. Meus camaradas: 
“quem dorme mal, pensa mal, 
trabalha mal, decide mal, vive 
mal”. E isso até pode soar mal 
para os que odeiam a ciência e 
amam a ignorância, mas o que 
é facto é que, de acordo com a 
neurologista e especialista em 
medicina do sono TERESA 
PAIVA, afecta no Centro de Ele-
troencefalografia e Neurofisiolo-
gia Clínica, referindo-se sobre 
a importância do sono na capa-
cidade e bem-estar das pessoas: 
“Está provado cientificamente 
que o sono é bom conselheiro no 
aspecto cognitivo e emocional”. 
E tudo isso tem consequências 
nefastas, sobre as consequências 
de um mau sono a neurologista 
adverte: “Dormir pouco é um 

risco social porque aumenta 
a violência, as más decisões, 
o número de doenças e de aci-
dentes, aumenta a mortalidade 
precoce”. Ora, se a FRELIMO 
não toma iniciativa, o Tribunal 
Supremo pode ajudar a fazê-lo.

IV. A FRELIMO e outros na 
barra do Tribunal Supremo – 
Aqui o Tribunal Supremo deve 
ser entendido como o órgão de 
disciplina dos partidos políticos 
que, por sua vez, são a expressão 
política ou a manifestação de 
vontade popular (artigo 74 e 53, 
da CRM). Deste modo, partindo 
do pressuposto de que, quer na 
formação como na actividade os 
partidos políticos prosseguem 
certos princípios e obedecem a 
certos deveres estabelecidos na 
Constituição, na Lei dos Parti-
dos Políticos ou ainda no Esta-
tuto dos Partidos Políticos, entre 
eles: (i) o princípio da constitu-
cionalidade, da legalidade, da 
separação de poderes (artigo 134 
da CRM), (ii) os princípios ge-
rais do sistema eleitoral (artigos 
73 e 135 da CRM) e o princípio 
da imparcialidade (por exemplo, 
artigo 258 da CRM inerente à 
actuação da Polícia); (iii) o res-
peito pelos princípios gerais, 
nomeadamente: o princípio do 
pluralismo político, da unicida-
de, do Estado de Direito Demo-
crático e atento ao que a Cons-
tituição estatui em detrimento 
desta formação e da realização 
dos seus objectivos, como por 
exemplo: (i) ter âmbito nacio-
nal; (ii) defender os interesses 
nacionais; (iii) contribuir para a 
formação da opinião pública, em 
particular sobre as grandes ques-
tões nacionais; (iv) reforçar o 
espírito patriótico dos cidadãos 
e a consolidação da Nação mo-
çambicana; (v) contribuir, atra-
vés da educação política e cívica 
dos cidadãos, para a paz e esta-
bilidade do país, vedando aos 
partidos políticos preconizar ou 
recorrer à violência armada para 
alterar a ordem política e social 
do país, é justo afirmar (por tudo 

quanto é facto) face à recorrente 
violação dos deveres fixados na 
lei suprema, na lei dos partidos 
políticos e nos próprios estatu-
tos dos partidos políticos que o 
Tribunal Supremo tem por todos 
esses elementos factuais a prer-
rogativa de se pronunciar e de 
os disciplinar. (*parte deste en-
quadramento legal pode ler-se 
a partir do seguinte livro: CAR-
VALHO, Hamilton. S. S. (2019). 
Direito(s) dos Partidos Políticos 
da CPLP”).

V. Retomando o ponto an-
terior e em conclusão, pode (e 
deve) o Tribunal Supremo – à 
luz da Constituição e do artigo 
22 e seguintes da Lei dos Parti-
dos Políticos – dissolver ou sus-
pender a actividade e os benefí-
cios de certos partidos políticos 
que se transformaram em forças 
belicistas, autoritárias e antide-
mocráticas comandando dividas 
ocultas, exércitos ocultos (como 
por exemplo, os “esquadrões da 
morte”) cuja missão é intimi-
dar os seus críticos, combater 
a liberdade política e religiosa, 
massacrar o Povo, destruir a 
conquista do Estado de Direito e 
da democracia pluripartidária, a 
separação de poderes, o sistema 
de Justiça e a Justiça social. Um 
Povo sem Estado e um Estado 
sem Povo? Ao que chegámos! 
Uma autêntica anarquia. Ora, cá 
entre nós, vale lembrar sobre o 
que disse um Sábio: “As pessoas 
mais importantes não são aque-
las que têm a cabeça cheia de 
conhecimento, são aquelas que 
têm o coração cheio de amor, as 
orelhas e as mãos prontas para 
ajudar”. Espero que a agenda da 
FRELIMO de 2020-2025 seja 
o reflexo destas simples, mas 
grandes palavras! Do Rovuma 
ao Maputo, do Índico ao Zumbo 
somos um só Povo e uma só Na-
ção. Menos disciplina partidária, 
mais liberdade, menos provin-
cianismos, mais democracia, 
menos violência, mais Justiça, 
Paz e Amor. Tenho dito e muito 
Obrigado! de Moçambique
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Nacional

A

Extradição de Manuel Chang

PGR vai recorrer da decisão do 
Tribunal Supremo de Gauteng

do ministro Ronald Lamola 
que revogava a decisão do seu 

antecessor, Michael Masutha, 
que havia decidido extraditar 

Manuel Chang para Maputo.
O ofício da “Mabunda In-

corporated” foi também en-
viado à “BDK Attorneys”, 
os advogados de Manuel 
Chang. No documento, fa-
zem referência a que estão 
a preparar uma petição ao 
Tribunal Constitucional.

É a derradeira luta do Go-
verno moçambicano para 
trazer Manuel Chang para 
Mocambique e livrá-lo da 
Justiça norte-americana, 
para onde, em princípio, Ro-
nald Lamola quer que Ma-
nuel Chang seja extraditado. 

EUA saúdam decisão do 
Tribunal Supremo

Os EUA saudaram a de-
cisão judicial que anulou a 
decisão de extraditar para 
Moçambique Manuel Chang, 
ex-ministro das Finanças mo-
çambicano. No domingo, 3 

de Novembro, o porta-voz da 
Embaixada dos EUA, Robert 
Mearkle, disse que apreciava 
a “decisão bem fundamen-
tada” do Tribunal Supremo. 
“Os EUA gostariam de agra-
decer ao Ministério da Justi-
ça da África do Sul pelo seu 
trabalho diligente na prosse-
cução deste caso e estão pre-
parados para oferecer mais 
informações à República da 
África do Sul, conforme ne-
cessário, para avançar”, afir-
mou Robert Mearkle, citado 
pelo portal “Business Live”, 
editado em Johannesburg. Os 
EUA esperam que o resulta-
do seja benéfico para todas 
as partes a longo prazo, se-
gundo disse Robert Meark-
le. E acrescentou: “Os EUA 
também agradecem aos seus 
parceiros na luta contra a 
corrupção e a impunidade”. 

de Moçambique

empresa sul-afri-
cana de advogados 
contratada pela 
Procuradoria-Geral 

da República de Moçambi-
que, a “Mabunda Incorpora-
ted”, comunicou por escrito 
ao ministro da Justiça e As-
suntos Correccionais da Áfri-
ca do Sul, Ronald Lamola, que 
recebeu instruções da Procu-
radoria-Geral da República 
de Moçambique para recorrer 
da decisão tomada, na sema-
na passada, pelo Tribunal Su-
premo Divisão de Gauteng. 

Recorde-se que o Tribunal 
Supremo Divisão de Gauteng 
decidiu, no dia 1 de Novem-
bro, rejeitar o recurso de re-
visão submetido pela Procu-
radoria-Geral da República 
e por Manuel Manuel Chang 
e dar provimento ao recurso 

  atias Guente
mtsgnt@gmail.com
M

notificações na sala, essa irre-
gularidade considera-se sana-
da, o que, na opinião dos juízes 
do Conselho Constitucional, 
“não desnatura os requisitos 
de forma exigidos” pela lei.

A reunião do dia 26 que 
aconteceu no dia 25 e a outra 

mentira do “sheik”
Para resolver a questão da As-

sembleia que aconteceu no dia 
25 de Outubro e que aprovou a 
deliberação 117/CNE/2019, de 
25 de Outubro, que aprova os 
resultados, o Conselho Constitu-
cional pediu explicações à CNE. 
Em documento enviado ao Con-
selho Constitucional, a CNE 
voltou a mentir, tal como mentiu 
aos mandatários. A CNE decidiu 
chamar à sessão de 25 de Outu-
bro, que aprovou os resultados e 
até tem deliberação, “sessão ple-
nária preparatória”, tendo como 
objectivo “apreciar e aprovar os 
documentos a submeter à ses-
são plenária da CNE”, que se 
realizaria sob forma de Assem-
bleia de centralização nacional 
e apuramento geral dos resulta-
dos. Isso não é verdade, porque 
essa sessão aprovou os resulta-

dos e lavrou uma deliberação.
Sobre a existência da delibe-

ração de 25 de Outubro, já sem 
saída, a CNE enrolou-se, expli-
cando que, durante o decurso da 
sessão da Assembleia de apura-
mento nacional, realizada no dia 
26 de Outubro de 2019, não tendo 
havido nenhuma reclamação ou 
protesto sobre o conteúdo dos edi-
tais e da acta de apuramento geral, 
encapados pela Deliberação n.o 
117/CNE/2019, o órgão decidiu 
pela manutenção de todo o con-
teúdo dos documentos submeti-
dos àquela sessão, designadamen-
te da acta do edital do apuramento 
geral, com o devido ajustamento 
dos factos que na Assembleia 
ocorrera, e no ajustamento de tais 
documentos, como foi o caso da 
acta de apuramento geral, fez-se 
por actualização da data da acta 
e, “por lapso”, não se fez na de-
liberação pela qual são aprovados 
os documentos da centralização e 
apuramento geral dos resultados 
que, na ocasião, após a sessão de-
veria ter passado do dia 25 para o 
dia 26, de modo a estar em confor-
midade com a data efectivamente 
da prática do acto e da data da acta 
que aprova os editais, onde figu-

ra o dia 26 de Outubro de 2019.
Ou seja, a CNE assume que, 

no dia 25 de Outubro, e na au-
sência dos mandatários como 
manda a lei, praticou os actos 
que devia praticar no dia 26 de 
Outubro. Aliás, num claro acto 
de gozação e banalização desse 
processo, a própria a CNE teve 
de alterar a capa da deliberação 
do dia 25 Outubro para ajustá-la 
para o dia 26 Outubro, para dar a 
entender que os resultados foram 
aprovados no dia 26 Outubro.

“Por fim, junta a Delibera-
ção n.o 117/CNE/2019, com a 
data de 26 de Outubro de 2019, 
e não 25 de Outubro”, lê-se na 
transcrição da carta da CNE sub-
metida ao Conselho Constitucio-
nal e reproduzida pelo acórdão.

O Conselho Constitucional 
achou esse acto da CNE “irrele-
vante”. “Da análise, resulta ser 
irrelevante o esforço da CNE de 
tentar salvar a Deliberação n.o 
117/CNE/2019, alterando a sua 
data de 25 de Outubro de 2019 
para 26 de Outubro de 2019”, lê-se 
no acórdão do Conselho Constitu-
cional, que termina julgando im-
procedente o recurso da oposição.

de Moçambiquede Moçambique

(Continuação da página 05)
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Centrais

Desde o dia das eleições

Recurso da Renamo rejeitado com fundamento ilegal

Conselho Constitucional aplica mal Lei do Processo Civil
E indica falta de prova como excepção dilatória.

em causa o Acórdão n.o 14 /
CC/2019, de 1 de Novembro, 
que responde ao Processo n.o 19/
CC/2019 (Recurso Eleitoral).

Através do seu mandatário 
distrital, Edmundo João Pan-
guene, a Renamo está a recla-
mar que foi roubada durante 
o apuramento intermédio, na 
cidade da Matola, onde afir-
ma que obteve 93.709 votos e 
não 92.652 votos. O Tribunal 
Distrital da Matola rejeitou o 
recurso da Renamo alegando 
intempestividade. O apuramen-
to intermédio foi feito no dia 18 
de Outubro. O recurso é do dia 
19 de Outubro. O prazo legal 
para a apresentação de recur-
sos é de quarenta e oito horas.

Inconformado com o despa-
cho da  juíza do Tribunal Ju-
dicial do Distrito da Matola, a 
Renamo recorreu ao Conselho 
Constitucional. Apreciado o 
expediente, o Conselho Consti-

tucional considerou que  “não é 
verdade que o Recorrente [Re-
namo] submeteu o documento 
fora do prazo”, uma vez que  o 
objecto do recurso é o apura-
mento intermédio realizado no 
dia 18 de Outubro de 2019. E 
a Renamo  submeteu o recurso 
no dia 19 de Outubro de 2019.

Nos  termos do disposto no 
n.o 4 do Artigo 192 da Lei no 
2/2019, de 31 de Maio, con-
jugado com o n.o 4 do Artigo 
162 da Lei no 3/2019, de 31 
de Maio, que estabelece o qua-
dro jurídico para a eleição dos 
membros da Assembleia Pro-
vincial e do Governo de Provín-
cia, o recurso  é interposto no 
prazo de quarenta e oito horas a 
contar da afixação do edital que 
publica os resultados eleitorais, 
para o Tribunal Judicial do Dis-
trito de ocorrência. Portanto, 
não procedem os argumentos 
do Tribunal Distrital da Mato-

la de  evocar intempestividade.
O Conselho Constitucional 

explica que o Tribunal da Ma-
tola fundamenta a sua decisão 
de improcedência do recurso, 
baseando-se no facto de o edital 
referente à eleição do Presiden-
te da República ter sido afixado 
no dia 15 de Outubro de 2019, 
cujo prazo para a impugnação 
judicial terminava no dia 17 de 
Outubro de 2019 e a afixação 
do edital referente à eleição 
dos membros da Assembleia 
Provincial ter-se verificado em 
16 de Outubro de 2019, e a 
data limite para interpor recur-
so era 17 de Outubro de 2019.

“Na verdade, a petição ini-
cial do Recorrente dirigida ao 
Tribunal ‘a quo’ é relativa ao 
apuramento distrital ou de ci-
dade, ocorrido no dia 18 de 
Outubro de 2019, cujo prazo 
para interposição de recurso 
terminava no dia 20 de Outu-

bro do mesmo ano, ou seja, no 
prazo de quarenta e oito horas 
e não se refere ao apuramen-
to parcial, tal como entende 
a Meritíssima Juíza ‘a quo’”, 
dizem os juízes-conselheiros 
do Conselho Constitucional e, 
sobre o exame aos autos, acres-
centam: “Ressalta claramente 
a existência de nulidade que 
se impõe o seu conhecimento, 
a qual tem a ver com a defei-
tuosa qualificação jurídica dos 
factos e a subsunção destes ao 
direito aplicável, cuja conse-
quência legal é a nulidade do 
despacho do Tribunal ‘a quo’, 
conforme dispõe a alínea d) 
do n.o 1 do Artigo 668.o do 
CPC, que desde já se declara”.

Ainda assim, o Conselho 
Constitucional decidiu rejeitar 
o recurso da Renamo, explican-
do que, no  recurso ao Tribunal 
da Matola, o recorrente juntou 
aos autos, como elementos de 

É
um verdadeiro 
escândalo jurídico. 
O Conselho Consti-
tucional rejeitou, em 
acórdãos separados, 

dois recursos do partido Re-
namo referentes aos distritos 
da Matola e Alto Molócuè na 
sequência das eleições de 15 
de Outubro passado, invocan-
do excepção dilatória fundada 
na falta de provas. As excep-
ções dilatórias em processo 
civil constam no Artigo 494 
do Código do Processo Civil. 
Há dez situações que podem 
ser evocadas como excepção 
dilatória com implicação na 
não apreciação do mérito da 
causa. Em nenhuma das dez 
situações consta a falta de 
provas, até porque é entendi-
mento de vários juristas a fal-
ta de provas em processo civil 
é sanável até ao julgamento e 
nunca pode o tribunal rejeitar 
uma petição com fundamento 
na falta de prova. Ou seja, o 
Conselho Constitucional não 
queria apreciar o recurso da 
Renamo, mas não tinha fun-
damento. Decidiu inventar o 
fundamento, provando mais 
uma vez que aquele órgão 
não funciona com base na lei.

No caso dos dois recursos 
da Renamo, os tribunais dos 
dois distritos tinham rejei-
tado, em primeira instância, 
alegando intempestividade. 
Nos seus acórdãos, o Con-
selho Constitucional reco-
nhece que as reivindicações 
da Renamo são legítimas e 
declara nulos os despachos 
dos tribunais distritais,  mas, 
ainda assim, decidiu não dar 
provimento aos recursos da 
Renamo, alegando que este 
partido não juntou elemen-
tos de prova em sede do re-
curso em primeira instância.

Matola
Para o caso da Matola, está 

  ndré Mulungo
andremulungo4@gmail.com
A
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Centrais

Desde o dia das eleições

Recurso da Renamo rejeitado com fundamento ilegal

Conselho Constitucional aplica mal Lei do Processo Civil
prova, o protesto, uma infor-
mação de ilícitos eleitorais 
a reclamações apresentadas 
na Mesa de votação e edi-
tais, e não juntou os editais 
de apuramento distrital ou 
de cidade para eleição dos 
deputados da Assembleia 
da República e da eleição 
dos membros da Assembleia 
Provincial, que é uma exi-
gência legal prevista no n.o 
3 do Artigo 192 da Lei n.o 
2/2019, de 31 de Maio, e no 
n.o 3 do Artigo 162 da Lei 
n.o 3/2019, de Maio de 2019.

“Assim, o pedido de re-
curso não deve ser acolhido, 
por estar desacompanhado 
de elementos de prova pre-
vistos no n.o 3 do Artigo 192 
da Lei n.o 2/2019, de 31 de 
Maio, e n.o 3 do Artigo 162 
da Lei n.o 3/2019, de 31 de 
Maio”, lê-se no acórdão.

Alto Molócuè
Trata-se do Acórdão n.o 15 

/CC/2019, de 4 de Novembro 
de 2019, que responde ao pe-
dido da Renamo de declaração 
de nulidade dos resultados do 
apuramento distrital, depois 
de rejeitado o seu recurso pelo 
Tribunal Distrital, com fun-
damentos de ter havido  voto 
“plúrimo”, dupla inscrição dos 
presidentes das Mesas das As-
sembleias de Voto e movimen-
to generalizado em todas as As-
sembleias de Voto do distrito, 
com forte participação de di-
rigentes dos órgãos eleitorais, 
pondo em causa a imparcialida-
de e  credibilidade do processo. 
O Tribunal Distrital rejeitou o 
recurso da Renamo alegando 
extemporaneidade, justificando 
que o recurso foi submetido no 
dia 19 de Outubro e os factos 
em causa são de 15 de Outubro.

Mas a Renamo, no seu re-
querimento de interposição 
de recurso ao Conselho Cons-
titucional, refere que o seu 
pedido de impugnação dos 
resultados eleitorais no Tribu-
nal Distrital visava impugnar 
os resultados que foram afixa-
dos no dia 16 de Outubro de 
2019, e as quarenta e oito horas 
completavam-se no dia 18 de 
Outubro, data em que deu en-
trada a sua petição de recurso.

No entendimento do Conse-
lho Constitucional, o requerente 
submeteu ao Tribunal Distrital  
dois pedidos, nomeadamente: 
uma queixa-crime referente 
aos ilícitos eleitorais, solici-
tando a responsabilização dos 
eleitores por voto “plúrimo”, 
dupla inscrição e dos presiden-
tes das mesas das Assembleias 
de Voto; um segundo  pedido é 
que – tendo em conta um mo-

vimento generalizado em todas 
as Assembleias de Voto do dis-
trito, com forte participação de 
dirigentes dos órgãos eleitorais, 
a sua imparcialidade é posta 
em causa e o processo deixa 
de ter credibilidade – “sejam 
considerados nulos os resulta-
dos do apuramento distrital”.

O Conselho Constitucional 
não tem dúvidas de que, tendo 
em conta o prazo de quarenta e 
oito horas para a interposição de 
recursos, o recurso da Renamo 
foi submetido dentro dos prazos.

“Por tudo isto, é evidente que 
o referido despacho do Tribu-
nal ‘a quo’ padece de nulidade 
parcial, cujo conhecimento se 
impõe de imediato, que resulta 
de um equívoco na qualifica-
ção jurídica dos factos e a res-
pectiva subsunção desses ao 
direito aplicável, situação essa 
que deve ser enquadrada na alí-

nea d) do n.o 1 do Artigo 668.o 
do Código de Processo Civil 
(CPC), que desde já se decla-
ra”, dizem os juízes do Conse-
lho Constitucional, que mesmo 
declarando nulidade parcial do 
despacho do Tribunal Distrital, 
rejeita o recurso da Renamo, 
por falta de  elementos de prova, 
testemunhas se as houver, cópia 
do edital e de outros elementos 
que fazem fé em juízo, indi-
cando-se o código da Mesa de 
votação em que a irregularida-
de tiver ocorrido, se for o caso.

“Assim, porque o recorrente 
não juntou tais documentos pro-
batórios admitidos por lei, que 
são essenciais para a decisão, 
este Órgão Jurisdicional não 
pode conhecer do mérito da cau-
sa e, por consequência, sucumbe 
a pretensão do impetrante”, de-
cidiram os juízes-conselheiros.

de Moçambique  

publicidade
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Embaixada da Rússia em silêncio 
sobre as operações do “Wagner 
Group” em Cabo Delgado

Renamo perdeu 478.000 votos e cinco assentos 
na Assembleia da República devido à fraude

O jornal londrino “The Times” diz que dez mercená-
rios russos foram decapitados em Cabo Delgado.

- Centro de Integridade Pública

surgem como retaliação pela 
perda anterior de cinco ho-
mens do “Wagner Group”, que 
luta contra os terroristas em 
Moçambique. “Todos os mor-
tos faziam parte de um desta-
camento de duzentas pessoas 
que, em Setembro passado, 
chegaram a Moçambique, 
vindos da Rússia, incluindo 
três helicópteros de guerra 
e a respectiva tripulação.”

O “Canal de Moçambique” 
contactou a Embaixada da 
Rússia em Maputo. Um oficial 
de imprensa para quem fomos 
reencaminhados quando efec-
tuámos uma chamada telefó-
nica, não quis ser identificado, 
mas disse que a Embaixada não 
tinha conhecimento. Perguntá-
mos também se tinha conheci-
mento de haver cidadãos russos 
em combate em Cabo Delgado, 
e também não quis comentar.

Entretanto, contactado pelo 
“Canal de Moçambique”, o 
comandante-geral da Polícia, 
Bernardino Rafael, recusou-
-se a confirmar a ocorrência 
e disse que “não existe como 
esconder a morte”. Acrescen-
tou: “Como confirmar alguma 
coisa que ninguém viu? Ligue 
para o hospital de Palma, Mo-
címboa da Praia, Macomia 
e Mueda, se calhar eles po-
dem confirmar essas mortes”.

Bernardino Rafael disse 
que também ele leu a notí-
cia do “The Times”. “Se for 
verdade, essas pessoas têm 
familiares, quando chegarem 
à Rússia, vão reagir como? 
Costumo dizer que, basta sa-
ber ler, a pessoa acaba por 
ler. Não confirmo porque 
alguém escreveu”, disse o 
comandante-geral da Polícia.

de Moçambique

a sua edição de 
quinta-feira, 7 de 
Novembro, o jornal 
londrino “The Ti-

mes” escreve que dez merce-
nários russos que faziam par-
te do grupo que está ajudar as 
tropas governamentais foram 
decapitados, no passado do-
mingo, pelo grupo armado que 
tem vindo a semear terror na 
província de Cabo Delgado.

Segundo o jornal “The 
Times”, no mesmo ata-
que em que morreram 
os russos também foram 
mortos vinte oficiais do 
Exército governamental.

O jornal diz também que, 
no mesmo combate, foram 
incendiados três veículos do 
Exército e que os assassinatos 

  ugénio da Camara
eugeniodacamara@yahoo.com.br
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ma investigação 
do Centro de In-
tegridade Púbica 
indica que a Re-

namo perdeu 478.000 votos 
e cinco assentos na Assem-
bleia da República devido à 
fraude, por via de diversas 
irregularidades e inflação de 
votos na eleição para o cargo 
de Presidente da República.

O estudo fala de flagrante 
enchimento de urnas, “medi-
do através do nível de afluên-
cia excepcionalmente alto e 
elevado número de votos para 
um candidato [Filipe Nyusi]”.  
Através do enchimento de 
urnas, a Frelimo obteve cer-

ca de 90.000 votos extras. O 
fenómeno de enchimento de 
urnas registou-se em grande 
medida nas províncias de Tete 
e Gaza. O estudo diz que, em 
cada uma destas províncias, 
houve “enchimento de ur-
nas em larga escala em mais 
de 20% das mesas de voto”.

Segundo a investigação do 
CIP, outro recurso usado para 
roubar à Renamo foi a inuti-
lização de votos de um can-
didato. Isto processa-se por 
via da inutilização ou atra-
vés da sua inclusão na lista 
de votos em branco ou nulos. 
O esquema permitiu a retira-
da de  61.000 votos da oposi-
ção. “Isto foi muito comum 
em Tete, Zambézia e Nam-
pula”, relata o estudo do CIP.

“ A p r o x i m a d a m e n t e 
58.000 eleitores votaram 
para presidente sem, no en-
tanto, terem votado para a 
AR, mas ninguém terá visto 
alguém a colocar um boletim 
de voto apenas numa urna e 
não na outra”, lê-se no es-
tudo, que conclui: “Isto é 
também enchimento de urna 
para a eleição presidencial”.

Quando o recenseamento 
eleitoral começou, um dos 
debates levantados foi que 
o STAE tinha estabelecido 
metas baixas dos eleitores a 
serem inscritos e um núme-
ro inferior de brigadas para 

recensear pessoas na pro-
víncia da Zambézia. Segun-
do contas da investigação 
do CIP, este recurso custou 
à oposição 45.000 votos.

De Gaza veio o maior es-
cândalo de todos os tempos. 
Rosário Fernandes, pessoa 
de integridade reconheci-
da por todas as pessoas de 
bem, abandonou o Instituto 
Nacional de Estatística por 
causa de pressões políticas. 
Foram registados em Gaza 
1.166.001 eleitores. O nú-
mero supera em 329.430 
o total da população com 
idade de votar naquela pro-
víncia. O Instituto Nacional 
de Estatística, dirigido, na 
altura, por Rosário Fernan-
des, tratou de desmentir os 
números e explicou que os 
mesmos só seriam possíveis 
em 2040. “Eleitores que se 
registaram, mas não deve-
riam existir (“eleitores fan-
tasmas”) realmente votaram 
e, segundo cálculos do Bo-
letim, 161.641 destes fantas-
mas votaram efectivamente 
a favor de Nyusi”, conclui 
a investigação do CIP.

Sobre a diáspora, o CIP 
constatou que houve um 
índice elevado de sobre-
-recenseamento e eleitores 
fantasmas, “os quais deram 
a Nyusi 62 260 votos extra.”

O CIP diz que, se todos es-
tes eleitores fantasmas e vo-
tos falsos fossem excluídos, 
a Renamo poderia ter ganho 
cinco assentos adicionais na 
Assembleia da República. 
“Trata-se, pois, de uma quan-
tidade enorme de irregularida-
des que tiveram um impacto 
considerável nestas eleições.”

Sobre a polémica da exclu-
são de cerca de 3.000 obser-
vadores, o CIP conclui que a 
exclusão de observadores fez 
realmente diferença, “porque 
o número de votos a favor de 
Nyusi foi mais alto em mesas 
de voto onde não havia obser-
vadores.” (André Mulungo)

de Moçambique
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Jean Boustani incomodado com a 
possibilidade de testemunho do FMO

nuel Chang para Maputo, que 
culminaram com a sua acei-
tação na Justiça sul-africana 
como “amigo do tribunal”. 

Nos Estados Unidos, 
o Fórum de Monitoria 
do Orçamento contratou 
um advogado para acom-
panhar o julgamento.

Numa carta de treze pági-
nas, a que tivemos acesso e 
que foi confirmada pela pró-
pria Denise Namburete, os 
advogados de Boustani repu-
diam a intenção do Governo 
norte-americano, alegando 
que Denise Namburete desde 
sempre se mostrou adversa a 
Boustani, tendo feito várias 
publicações contra ele nas re-
des sociais, e que é uma pessoa 
que não entende do assunto.

“Representamos o réu Jean 
Boustani e escrevemos para 
solicitar que o Tribunal ex-
clua o testemunho de Deni-
se Namburete, testemunha 
que o Governo apresentou à 

defesa pela primeira vez na 
semana passada, a 28 de Ou-
tubro”, lê-se no documento.

A defesa de Boustani, re-
presentada por Randall W. 
Jackson e Michael S. Scha-
chter, afirmou: “Namburete 
é uma testemunha sem ne-
nhum conhecimento pessoal 
do caso, mas é directora de 
uma organização, o Fórum 
de Monitoria do Orçamento, 
que se envolve em protestos 
públicos a respeito das vá-

rias decisões orçamentais do 
Governo de Moçambique”.

Aqueles advogados acres-
centam: “Permitir que uma 
activista que, antes de tes-
temunhar, se familiarizou 
profundamente com todo o 
testemunho e as exposições 
já dadas contra Boustani é 
injusto e profundamente pre-
judicial para o nosso cliente”. 
Dizem também: “Nambu-
rete não é especialista. Pelo 
contrário, ela é uma activista 

que não esteve presente em 
nenhum dos eventos relevan-
tes. O testemunho de Nam-
burete de que nenhuma das 
empresas está operacional, 
que as empresas não gera-
ram nenhuma receita, que 
não houve nenhum benefício 
para Moçambique não parece 
basear-se em dados empíricos 
e é contrário aos factos esta-
belecidos.” Estas declarações 
foram extraídas da página do 
Twitter de Denise Namburete.

“Willkie Farr & 
Gallagher LLP”, a 
empresa de advo-
gados que repre-

senta Jean Boustani, o gestor 
da “Privinvest” que está a 
ser julgado em Nova Iorque, 
apresentou um ofício ao juiz 
que julga o caso requerendo 
o não provimento do pedido 
do Governo norte-americano 
de colocar Denise Nambu-
rete, directora executiva do 
Fórum de Monitoria do Or-
çamento, no banco das teste-
munhas contra Jean Boustani.

O Fórum de Monitoria do 
Orçamento tem estado ac-
tivo no acompanhamento 
do caso das dívidas ocultas 
desde a prisão de Manuel 
Chang na África do Sul de-
senvolvendo diligências para 
travar a extradição de Ma-

  atias Guente
mtsgnt@gmail.com
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Será que os próximos Governos descentralizados conseguirão integrar 
efetivamente o género nos seus instrumentos de governação? 

Análise baseada nos casos dos distritos de Namaacha, Marracuene e Manhiça 
(Província de Maputo)

Contextualização

Nos termos da nova lei que regula a organização e funcionamento dos órgãos exe-
cutivos de governação descentralizada provincial, a descentralização tem, dentre 
outros objectivos: i) organizar a participação dos cidadãos na solução de problemas 
próprios da sua comunidade; ii) promover o desenvolvimento local. 
A governação descentralizada exerce funções em áreas não atribuídas às autar-
quias locais e que não sejam da competência exclusiva dos órgãos centrais. Es-
tas incluem: i) saúde no âmbito dos cuidados primários, ii) educação, no âmbito 
do ensino primário, do ensino geral e da formação técnico profissional, iii) água e 
saneamento, iv) indústria e comércio, v) promoção de desenvolvimento local, vi) 
desenvolvimento rural e comunitário. 
Contudo, o estudo sobre a análise do Plano Económico e Social e Orçamento dos 
Distritos de Namaacha, Marracuene e Manhiça na perspectiva do género feito pela 
Sociedade Aberta, de Abril a Maio de 2019, concluiu que apesar de a igualdade de 
género e o empoderamento da mulher ser politicamente reconhecida como sendo 
essencial para a redução da pobreza e alcance de um mundo justo no qual ho-
mens e mulheres possam viver livres da pobreza, injustiça e de todas as formas de 
discriminação, a alocação de recursos e o seu enquadramento nos instrumentos 
de planificação e orçamentação pública ainda constitui um enorme desafio para o 
nosso país. 
De acordo com a mesma fonte, de 2015 a 2019 as acções do género foram 
incorporadas no PES sectorial de nível central, provincial e distrital de uma 
forma indirecta e com maior visibilidade quando os dados estão desagregados por 
sexo. 
A tabela abaixo mostra uma tendência de crescimento percentual das alocações 
orçamentais para financiar as acções do género, tendo passado de 1.5% em 2015 
para 5.3% em 2019. 
Evolução da Alocação de Recursos para Actividades do Género (2015-
2019)

Todavia, embora haja tendência crescente das alocações orçamentais anuais, a 
dimensão do género tanto nos PESODs, como no PES de nível central, é muito limi-
tada e dispersa, pois nem todas as actividades são desagregadas por sexo e muitas 
não respondem ao propósito do género. Aliado a isto, a matriz do PES sectorial e 
distrital apresenta assuntos do género de forma aleatória e variável nos programas 
sectoriais, de tal forma que não existe uma articulação clara entre os diversos inter-
venientes, para a definição clara do programa específico, bem como do orçamento 
que deve ser alocado para os assuntos do género.

Adicionalmente, as matrizes do PES nacional e dos PESODs apresentam activida-
des orçamentais e não orçamentais, enquanto o Orçamento do Estado discrimina 
apenas actividades que tem financiamento assegurado, por receitas do Estado e 
de Parceiros Internacionais. Esta situação cria constrangimentos no alinhamento 
de actividades do PES com as constantes do Orçamento do Estado, dificultando o 
rastreio das actividades do género no Orçamento do Estado. Outro factor de desa-
linhamento entre o PES e o Orçamento do Estado está relacionado com o facto de 
muitas actividades que constam do PES serem financiadas fora do orçamento, por 
demais Parceiros de Cooperação Internacional, Organizações Não Governamentais 
e Sociedade Civil.

Neste contexto, apurou-se que os assuntos do género são discutidos e implemen-
tados com maior visibilidade por Organizações Não Governamentais cujo financia-
mento não passa pelo orçamento do Estado, motivado pela falta de políticas claras 
por parte do Governo e pela escassez de recursos que leva a que estes sejam 
canalizados para outros sectores prioritários.

A seguir analisa-se o nível de integração de género nos Planos e Orçamentos dos 
Distritos de Namaacha, Marracuene e Manhiça nos últimos 3 anos. 

Integração de género no Plano Económico e Social do distrito de Namaacha 
(2017 a 2019)
O orçamento anual alocado para o Distrito de Namaacha passou de 241.0 mil MT 
para 246.7 mil MT de 2017 a 2019, o que corresponde a uma redução da proporção 
sobre Orçamento global da Província de 6% para 4%, como mostra o quadro a 
baixo. 

Quadro 1: Evolução do Orçamento do Distrito de Namaacha 2017-2019

As matrizes de Namaacha indicam que nos principais programas dos sectores 
económicos e sociais, nomeadamente, Saúde, Educação, Águas e Obras Públicas, 
Agricultura, Emprego, Juventude e Desportos e Instituto Nacional de Acção Social, 
o rastreamento das alocações anuais é desagregado por sexo e idade. 
Relativamente à alocação de recursos para actividades do género, no gráfico abai-
xo observa-se uma evolução das alocações orçamentais em função da proporção 
das despesas de investimento do distrito, distribuídas em diversos sectores sociais 
e económicos, tendo passado de 0.01% em 2017 para 0.07% em 2019.

Fonte: PESOD de Namaacha: 2017-2019

Integração de género no Plano Económico e Social do Distrito de Marracue-
ne (2017 a 2019) 

Nos últimos 3 anos, o orçamento anual alocado para o Distrito de Marracuene foi 
de 388.8 mil MT em 2017, 411.6 mil MT em 2018 e 443.2 mil MT em 2019, o cor-
respondente ao crescimento nominal médio de 6% ano, (quadro 2). Em termos pro-
porcionais, este distrito, absorve cerca de 10% do total do orçamento alocado para 
província de Maputo, pelo que as acções com maior peso são as do Serviço Distrital 
de Saúde, Mulher e Acção Social com cerca de 50.3 mil MT e Educação Juventude 
e Tecnologia com cerca de 352.3 mil MT em 2019, respectivamente, por serem con-
siderados um dos sectores prioritários de combate à pobreza.
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Quadro 2: Evolução do Orçamento do Distrito de Marracuene 2017- 2019

Apesar de o orçamento para as actividades do género apresentar um peso marginal 
e não significativo na estrutura global do orçamento alocado para o distrito, pode-se 
notar uma evolução das alocações orçamentais em proporção das despesas de 
investimento do distrito, distribuídas em diversos sectores sociais e económicos 
distritais, tendo passado de 0.04% em 2017 para 0.09% em 2019, como ilustra o 
gráfico. 

Gráfico 3: Evolução percentual da alocação de recursos para actividades do 
Género

Fonte: PESOD de Marracuene: 2017- 2019

Pese embora o distrito apresente as matrizes com algum esforço de melhorar a 
visibilidade e a orçamentação das acções do género nos diferentes intervenientes 
sectoriais, existe uma fraca articulação entre os diferentes intervenientes no sentido 
de fixar metas claras e definir a proporção da alocação que deve ser canalizada 
para o género. Outro constrangimento verificado nas matrizes deste distrito está 
relacionado com o facto de as actividades estarem desagregadas por sexo, mas 
as mesmas não se enquadrarem no contexto do género. Isto dificulta a análise das 
actividades que realmente devem ser assumidas no rastreio do orçamento.

Integração de género no Plano Económico e Social do Distrito de Manhiça 
(2017 a 2019)

O orçamento anual alocado para o Distrito de Manhiça passou de 499.2 mil MT em 
2017 para 557.9 mil MT em 2019, o que corresponde ao crescimento nominal médio 
de 5% ano, respectivamente (Quadro 3).  

Quadro 3: Evolução do Orçamento do Distrito de Manhiça 2017- 2019

Neste distrito, a evolução das alocações orçamentais para financiar actividades do 
género passaram de 0.02% em 2017 para 0.10% em 2019. Porém, persiste ainda 
uma fraca articulação entre os diferentes intervenientes no sentido de fixar metas 
claras e a proporção da alocação que deve ser canalizada para o género.

Gráfico 3: Evolução percentual da alocação de recursos para 
actividades do Género

Fonte: PESOD de Manhiça: 2017-2019
Principais recomendações para os Governos descentralizados 
Em face das situações expostas, para que os novos Governos descentralizados 
consigam integrar de forma efectiva o género nos seus instrumentos de governação 
e promoverem o desenvolvimento local, precisa-se tomar as seguintes medidas:

ll Melhorar as metodologias de análise do género no início da fase de pro-
gramação orçamental, permitindo maior visibilidade das actividades espe-
cíficas, bem como a definição sobre o percentual a ser alocado para esta 
agenda desde o nível nacional e distrital; 

ll Ao nível da programação e orçamentação, é importante que as demais 
instituições de nível Central, Provincial e Distrital, definam metas e objec-
tivos claros, incluindo a especificação sobre as implicações financeiras 
no contexto do género; esta medida pode melhor visibilidade e alocação 
orçamental nos programas prioritários de acesso aos serviços de saúde, 
acesso a educação básica, expansão do acesso á água e saneamento 
básico, produção agrícola, emprego e formação profissional;

ll Aumentar as alocações orçamentais do investimento para o desenvolvi-
mento de competências em igualdade de género, especialmente a nível 
provincial e distrital;

ll Criar capacidade técnica institucional e intersectorial em matéria de plani-
ficação e orçamentação como forma de melhorar os objectivos de desen-
volvimento do género;

ll Expandir a transversalidade do programa específico dentro Ministério do 
Género, Criança e Acção Social, nomeadamente a Promoção da Equida-
de do Género, a nível distrital, bem como o incremento das alocações de 
recursos destinados a este programa do género;

ll Melhorar a advocacia junto dos demais parceiros de cooperação pela in-
clusão das acções do género dentro do Orçamento Estado, o que pode 
trazer benefícios no controlo exacto dos recursos disponibilizados para as 
acções do género nas diferentes instituições;

ll Perante as dificuldades de acesso a dados desagregados por sexo, a 
nível doe sectores e distrito, dever-se-á desenvolver uma estratégia glo-
bal para a produção de dados desagregados por sexo (a nível macro e 
micro), incluindo a situação actual de vários grupos discriminados (tra-
balhadores domésticos, adultos e jovens em condições de exploração, 
pessoas com deficiências, entre outros).

Financiamento:                                                          Apoio:
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Existem várias iniciativas de organizações, de individualidades aca-
démicas e outras, que estudam o conflito em Cabo Delgado. Foram 
realizados os primeiros estudos que procuram ter uma aproximação 
geral aos fenómenos. Algumas conferências foram realizadas e, em to-
das elas, foi notório o interesse de várias organizações e de cidadãos: 
instituições públicas, instituições relacionadas com as igrejas, orga-
nizações da sociedade civil, pesquisadores, académicos, estudantes.

Numa análise geral sobre os enfoques das pesquisas, das preocupações ma-
nifestadas nos debates públicos e em texto vários publicados, é consenso que: 
(1) existem factores históricos e regionais a considerar; (2) a realidade é com-
plexa e exige pesquisas interdisciplinares; (3) a importância de haver coorde-
nação entre as instituições de pesquisa e entre estas com outras organizações 
interessadas no assunto; (4) o discurso oficial refere interesses e agentes in-
ternos e externos, acções de banditismo, desconhecimento das motivações e 
das hierarquias para eventuais negociações; (5) a comunidade islâmica rejeita 
algum envolvimento com os “insurgentes”, estando o assunto integrado em 
conflitos internos dentro de vários grupos islâmicos; (6) as igrejas (sobretudo 
a católica e a muçulmana) têm manifestado preocupação pelas consequências 
do conflito, sobretudo junto das populações afectadas, apelando para a paz. 

Apesar da importância metodológica e dos pressupostos de pesquisa e a não-
-rejeição de qualquer hipótese, poucos são os discursos ou as análises que refe-
rem a possibilidade de eventuais interesses do capital investidor no gás numa 
situação de instabilidade; ou o interesse das agências de segurança e de serviços 
de segurança e militares; ou, o eventual envolvimento de interesses e hierarquias 
do sistema político relacionado com tráfico de recursos naturais; ou a relação 
com o terrorismo internacional e o Estado Islâmico e as relações regionais.

A maioria das pesquisas em curso e as diferentes opiniões enfocam, sobretu-
do, na influência do radicalismo islâmico, da pobreza, dos conflitos de terras, 
do débil acesso às instituições do poder a nível local, da desigual distribuição 
dos recursos e dos serviços públicos, do terrorismo islâmico e das conexões 
destes possíveis factores de conflito com as relações étnicas locais (sobretudo 
entre macondes, macuas e mwanis). Alguma análise foi feita numa perspectiva 
histórica, no sentido de verificar as alterações no domínio étnico sobre esses 
factores de conflito, em termos de etnias mais ou menos suportadas e apoiantes 
dos poderes antes e depois da independência. Por agora, parece não ser possí-
vel concluir sobre quais os vectores motivacionais que geraram, inicialmente, 
os confrontos militares e se esse(s) vector(es) se alteraram no tempo. As pes-
quisas realizadas são ainda gerais, pouco aprofundadas, sem evidências empí-
ricas e, em alguns casos, assumem pressupostos de partida pré-estabelecidas. 

Pela natureza das acções violentas constata-se que, inicialmente, os 
alvos eram, principalmente, as instituições e infra-estruturas públicas 
e que, posteriormente, ganharam maior importância acções de vio-
lência contra cidadãos, casas de pessoas, roubo de alimentos, etc. 
Isto é, se inicialmente se poderia especular, através dos alvos e for-
mas de actuação com métodos característicos do radicalismo islâmi-
co, muitas das acções posteriores têm natureza de banditismo, que po-
dem estar relacionado com eventuais grupos de inspiração islâmica.

Em termos puramente militares, assiste-se a um aumento da natureza vio-
lenta e da frequência e do alargamento do espaço de conflito. São notórias as 
dificuldades das forças de defesa e segurança em controlar a situação. Não 
é evidente que as acções violentas sejam territorialmente e/ou etnicamen-
te selectivas. Existem certamente intervenções e apoios militares, direc-
tos e indirectos, de países e de organizações com interesses na exploração 
do gás. As consequências das recentes ofensivas das FADM, apoiadas por 

forças externas, estão por ser apuradas e dependem de múltiplos factores 
(militares, económicos e sociais), tal como é a complexidade da situação.

Em consequência da situação militar, existem sinais de um des-
controlo e de incapacidade das instituições públicas exerce-
rem as suas funções de Estado, havendo sinais de um Esta-
do militar ou a caminho, naquele território, de um Estado falhado. 

O défice de Estado e a gestão militar do território, em contexto de confli-
to armado, limita ou impede as liberdades dos cidadãos naquele território, 
existindo agressões aos direitos humanos, fazem-se perseguições e pren-
dem-se jornalistas, assassinam-se pessoas, queimam-se bens de cidadãos. 
Pesquisadores são impedidos de realizar trabalho de campo, são retidos nas 
esquadras da polícia. Não existe comunicação do Estado sobre a realidade, 
processos jurídicos foram concluídos sem qualquer comunicação à socieda-
de, provavelmente justificado pelo segredo de Estado, mas que os cidadãos, 
de múltiplas formas, acabam por saber. O que falta para um Estado falhado?

Algumas embaixadas, agências de cooperação e multinacionais, pro-
curam compreender os fenómenos e financiam estudos segmentando a 
sociedade civil, grupos de pesquisa e mesmo procuram influenciar pres-
supostos de partida pré definidos. As organizações da sociedade civil e 
empresas de consultoria esforçam-se, de múltiplas formas, para aceder, 
de forma competitiva/concorrencial, aos recursos que promovem a or-
ganização, e procuram organizar-se e estruturar-se para a realização das 
pesquisas. Como em outros casos, a academia (pública e privada) pouco 
ou nada investiga e debate o assunto, refugiando-se num silêncio não-aca-
démico e, sim, de carreirismo profissional e bajulismo político-partidário.

Em resumo, a situação de Cabo Delgado é: (1) complexa e necessita ser 
abordada de forma multidisciplinar, indutiva e sem pressupostos e hipóteses 
fixados à partida; (2) necessário o envolvimento das instituições públicas 
(incluindo de segurança e militares); (3) a pesquisa deve ser realizada em li-
berdade e autonomia; (4) a cooperação e empresas multinacionais deveriam 
participar na discussão e na execução de medidas concretas para a solução do 
conflito; (5) partindo dos pressupostos acima referidos neste parágrafo e, em 
particular, a eventual dimensão regional e internacional do conflito, sugere-se a 
inclusão de parceiros internos e externos credíveis e com capacidade executiva. 

Igualmente, a solução do conflito a longo prazo só acontecerá com in-
tervenções combinadas de redução da pobreza e das desigualdades de 
rendimento através da criação de oportunidade de geração de riqueza so-
cialmente alargada, de acesso aos serviços e ao poder executivo e repre-
sentativo, local e provincial, mais democracia participativa, educação da 
cidadania para a tolerância. A história recente e de média duração indica 
que um exército regular dificilmente derrota guerras de guerrilha e for-
mas de terrorismo sem face, sem hierarquia e linhas de comando, e, pos-
sivelmente, com uma ideologia e sustentação filosófica de anti-Estado. 

É importante que exista uma plataforma que envolva o Estado, os inte-
resses económicos, a sociedade civil (incluindo as igrejas), as comunida-
des locais, todos, que de forma organizada, estejam unidos no objectivo 
de eliminar a violência, reduzir a pobreza e as desigualdades sociais e ter-
ritoriais e mais democracia participativa. A solução não pode, nem deve 
ser, somente militar e é por essa via que o governo mais está empenhado. 
Deste modo, poderemos ter o fim dos tiros, raptos, assassinatos e queima de 
bens, mas não teremos a paz e menos a reconciliação. Os factores do con-
flito permanecerão. Esta é mais uma prova da (in)capacidade do Estado (e 
da Frelimo) de construir a unidade e, finalmente, a Nação moçambicana.

DESTAQUE RURAL Nº 75
23 de Outubro de 2019

CONFLITO EM CABO DELGADO: 
Complexidade e descoordenação nas respostas múltiplas

João Mosca
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O leque de opções de sobremesas disponíveis e a 
sua pouca exploração tenta-nos a continuar no tema. 
Voltamos a anotar que a sobremesa tem sido mal en-
tendida e, por isso mesmo, também mal aproveitada, 
devido à sua colação com os bolsos fartos. Mas essa 
ideia não é nada mais e nada menos que fruto de uma 
visão elitista da sobremesa. Depois de provarmos o 
“Petit gateau” com sabor à Europa, pensámos em algo 
que fosse barato, mas fino e muito nosso. E, quando 
consideramos nosso, referimo-nos em primeiro lugar 
ao moçambicano e, em segundo lugar, ao africano. 
E, desta vez, é um nosso daqui da terra. Pensemos 
no fruto do embondeiro. É uma árvore milenar, que 
se desenvolve em zonas áridas e destaca-se pela ca-
pacidade de armazenar água dentro do seu tronco. O 
nosso gigante africano no Madagáscar é sagrado e no 
Senegal é um emblema nacional. Por cá, o seu berço 
é a província de Tete. Na sua robustez carrega muitas 
histórias, e a sua utilidade está em tudo o que faz parte 
dela. Desde a casca até às sementes. Poderíamos falar 
durante horas sobre as suas grandes utilidades, mas 
vamos concentrar-nos no seu fruto. A nossa estrela da 
semana é o Mousse de malambe. No brasil é con-
hecido como “baobá” e em Angola é “mucua”. Com 
propriedades espectaculares para a saúde, o malambe 
traz em si um sabor forte e único. É rico em antioxi-
dantes e tem duas vezes mais vitamina C do que a 
laranja, excelente aliado contra o colesterol. Para tirar 
alguma vantagem desta fruta, decidimos propor um 
Mousse de malambe.

Uma sobremesa exótica e muito nutritiva.

Mousse de malambe

Ingredientes

– 200 g de malambe em pó

– 1 litro de nata para sobremesa

– 1 lata de leite condensado

– 1 fita de gelatina incolor

Modo de preparar

Misture o leite e o malambe até ficar homogéneo, e 
reserve.

Num recipiente, bata as natas durante dois minutos, 
misture a gelatina previamente dissolvida em 5 col-
heres de água e coloque o malambe aos poucos até 
atingir a consistência de mousse. Leve a gelar durante 
2 horas e delicie-se.

Por: Da Glória Cumba 

Outras coisas e 
sabores



Canal de Moçambique | quarta-feira, 13 de Novembro de 201924

Nacional

Confirmada detenção do comandante do GOE em Gaza

Assassinato de Anastácio Matavele

Confirmada detenção do 
comandante do GOE de Gaza

Na Beira

Daviz Simango anuncia dois milhões de euros para 
construção de um bairro com casas resistentes

da Polícia afectos ao GOE.
Anastácio Matavele 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 al-
vejado por dez tiros no in-
terior da sua viatura, cerca 
das 11h00 do dia 7 de Ou-
tubro, na cidade do Xai-Xai, 
quando saía de uma acção de 

formação de observadores 
eleitorais. Saiu do local com 
vida para o Hospital Provin-
cial de Gaza, onde veio a 
morrer por volta das 13h00.

Polícia ainda não quer 
divulgar os resultados da 
Comissão de Inquérito

Tal como na semana pas-
sada, Orlando Mudumane 
voltou a dizer que  a Comis-
são de Inquérito já concluiu 
os trabalhos e tem o relatório  
sobre o assassinato de Anas-
tácio Matavele, mas ainda 
não pode divulgar os resulta-
dos para os moçambicanos.

Segundo Orlando Mudu-
mane, o relatório foi “sub-
metido às entidades compe-
tentes e está a ser analisado 
ao mais alto nível” e, “em  
devido momento, far-se-
-á a devida comunicação.”

A Comissão de Inquérito 
foi criada no dia 8 de Outu-
bro, um dia depois do assas-
sinato de Anastácio Matavele 
(7 de Outubro), e tinha um 
prazo de quinze dias, que 
ia até 22 de Outubro, para 
apresentar os resultados.

No dia do anúncio da cria-
ção da Comissão de Inquéri-
to (8 de Outubro), a Polícia 

confirmou que foram agentes 
da corporação que assassina-
ram Anastácio Matavele.  A 
Polícia não tinha  outra saí-
da. É que os assassinos, de-
pois de dispararam dez tiros 
contra Anastácio Matavele, 
que se encontrava no inte-
rior da sua viatura, puseram-
-se em fuga e, mais  tarde, 
envolveram-se num acidente 
de viação, quando fugiam 
da Polícia. E foram reconhe-
cidos pela população como 
membros  da Polícia afectos 
ao Grupo Operativo Especial.

Em consequência do aciden-
te de viação, dois perderam a 
vida no local. Um conseguiu 
fugir e está em parte incerta. 
Dois  indivíduos foram de-
tidos. Trata-se de  Euclídio 
Mapulasse e Edson Silica. O 
que fugiu no dia do assassina-
to continua em parte incerta. 
Os dois elementos da Polícia 
tiveram a prisão legalizada. A 
detenção do comandante do 
GOE só vem reforçar o envol-
vimento da Polícia no caso. E 
reforça a ideia da existência 
dos esquadrões da morte en-
quanto criação do sistema para 
a satisfação de interesses cri-
minosos do próprio sistema.

de Moçambiquede Moçambique   

presidente do Con-
selho Autárquico 
da Beira, Daviz 
Simango, disse, na 

quarta-feira da semana passa-
da, na cidade da Beira, que es-
tão disponíveis cerca de dois 
milhões de euros, destinados 
à construção de um bairro 
com residências resistentes às 
mudanças climáticas. Segun-

do o presidente do Conselho 
Autárquico da Beira, o valor 
foi fornecido pelos “parceiros 
europeus”, no âmbito do pro-
jecto de construção de 25.000 
casas sustentáveis no Bairro de 
Maraza, naquela cidade, poara 
onde muitas famílias pobres e 
que residem em zonas de riscos 
de inundações serão deslocadas.

A Beira ficou altamente de-

vastada pela depressão tropical 
“Idai” em Março deste ano.

Segundo Daviz Simango, 
numa primeira fase far-se-á o 
aterro de 13 hectares de terra, 
dos cerca de 500 projectados 
para esta iniciativa, com vista a 
dar início ao projecto já anun-
ciado ao público no dia em que 
se fez o lançamento do novo 
plano de elaboração da estru-

tura urbana daquela cidade.
“As mudanças climáticas 

são efectivamente um nó de 
estrangulamento para uma urbe 
como a nossa, onde centenas de 
famílias carenciadas residem 
em zonas de risco por várias 
razões. Temos de nos preparar 
para enfrentar esta realidade”, 
disse Daviz Simango e acres-
centou: “Para que tenhamos 

residências resistentes é funda-
mental que tenhamos um bairro 
resiliente. A nossa intenção é 
retirar gradualmente as pessoas 
das zonas mais vulneráveis para 
zonas seguras, de acordo com 
o crescimento do nosso pla-
no de estrutura urbano”. Disse 
também que “o grande desafio 
são os aterros”. (José Jeco)

de Moçambiquede Moçambique

Polícia da Repú-
blica de Moçam-
bique confirmou, 
na quarta-feira 

da semana passada, as in-
formações dando conta da 
detenção do comandante do 
Grupo Operativo Especial 
em Gaza, Tudelo Guirru-
go. Mas não deu detalhes.

“Foi detido ontem [terça-
-feira da semana passada], 
em face do processo-crime 
aberto e que neste momento 
está na fase de instrução pre-
paratória”, disse, na passada 
quarta-feira, em conferência 
de imprensa, o porta-voz da 
Polícia, Orlando Mudumane.

Tudelo Guirrugo esta-
va suspenso das funções de 
comandante do GOE des-
de 8 de Outubro, quando o 
comandante-geral da Polícia, 
Bernardino Rafael, ordenou 
a criação de uma Comissão 
de Inquérito para investigar 
as causas do assassinato de 
Anastácio Matavele, activista 
social. Recorde-se que qua-
tro dos cinco autores mate-
riais do assassinato de Anas-
tácio Matavele são agentes 

  ndré Mulungo
andremulungo4@gmail.com
A

A

O
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Maratona Internacional de Macau

Donaldo Machava e Zeferina Marinho prometem 
conquistar Ouro e fixar novos recordes

no mês de Junho, partici-
pou nos Jogos Africanos na 
Cidade da Praia, em Cabo 
Verde, ficou em 10.º lugar, 
mas foi na África do Sul que, 
numa meia-maratona reali-
zada em Nelspruit, ficou em 
3.o e fixou o novo recorde.

Falando ao “Canal de Mo-
çambique”, Donaldo Macha-
va disse que, em Dezembro, 
vai a Macau para melhorar 
a marca, numa prova em 
que vão participar quenia-
nos, japoneses e chineses.

“Na semana passada parti-
cipei numa meia-maratona na 
África do Sul e fiquei em ter-
ceiro lugar. No próximo mês, 
vou a Macau para melhorar 
a marca. Quero estar entre 
os cinco melhores”, disse.

Por seu turno, Zeferina Ma-
rinho, também fundista, disse 
que, em Macau, espera ganhar 

uma Medalha de Ouro e alcan-
çar um novo recorde nacional.

“Se vamos lá, é que somos 
melhores. Quero lutar para 
trazer Ouro, depois de Prata 
na meia-maratona da Áfri-
ca do Sul. Aliás, esta corri-
da foi preparação. Estamos 
preparados há três meses.”

Ainda sobre a prova na 
África do Sul, Zeferina Ma-
rinho disse que participaram 
cerca de cinco mil atletas 
e ficou em segundo lugar.

“Nesta prova, bati o re-
corde pessoal e de Moçam-
bique. Passei dos anteriores 
1:28:42 para 1:18:47. Neste 
momento sou detentora do 
recorde nacional”, disse.

Zacarias Sitoe, outro fun-
dista que vai representar o 
país na maratona de 42 km na 
Nigéria, no próximo mês de 
Dezembro, disse que a prepa-

ração já começou e promete 
melhorar o recorde nacional.

“Tenho a certeza de que, 
na Nigéria, vou melhorar, 
para conseguir estar entre os 
melhores. Na semana pas-
sada, fiz 42 quilómetros em 
Nelspruit. Fiquei em 15.º 
lugar. Consegui fixar o novo 
recorde em 2:38:38, contra 
os anteriores 2:39:52. Tam-
bém bati o recorde pessoal.”

Meta são as provas 
europeias

Alberto Lário é o treinador 
dos três atletas. Encontrámo-
-lo no Parque dos Continua-
dores, um dos locais dos 
treinos. Diz que um dos seus 
maiores projectos para 2020 é 
colocar o atleta Donaldo Ma-
chava nas provas europeias.

“Os circuitos da África do 
Sul são duros, mas não temos 

outra alternativa. A marca do 
Donaldo permite-lhe compe-
tir em alguns países europeus, 
como Portugal e Espanha. Ao 
nível da África do Sul, Flávio 
Sithole tem 1:4 segundos, 
e Donaldo pode chegar a 
1:04 segundos. Ele concorre 
com os melhores da região.”

Alberto Lário disse que a 
perspectiva que tinha com 
os oito atletas que treina 
para o ano de 2019 foi su-
perada de longe nos cam-
peonatos da cidade, nacio-
nais e nas provas regionais.

“Conseguimos nove Me-
dalhas de Ouro, uma de Prata 
e uma de Bronze. A partici-
pação nos Jogos Africanos, 
num trabalho coordenado 
pela Federação Moçambi-
cana de Atletismo, é sinal 
do reconhecimento”, disse.

de Moçambiquede Moçambique  
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COMUNICADO

A Livaningo congratula os governos de Moçambique e do Japão pela iniciativa que visa 
permitir a melhoria da segurança e encerramento adequado da Lixeira de Hulene, na 
cidade de Maputo, que irá permitir uma maior segurança e um encerramento adequa-
do da Lixeira de Hulene, baseado na “Tecnologia Fukuoka”. 
Este parece ser o início do fim de um longo processo, em que a Livaningo e as comu-
nidades afectadas vêm lutando há mais de 18 anos pelo encerramento definitivo da 
lixeira. 
Com vista a garantir maior entendimento ao público em geral, e, em especial às comu-
nidades afectadas e interessadas sobre o tipo de intervenção, a Livaningo apela para 
que haja maior abertura e transparência no desenvolvimento do projecto. 
Apela igualmente, para uma boa governação dos recursos alocados de modo que se-
jam alcançadas as metas traçadas.

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
C

Os fundistas Donaldo Ma-
chava e Zeferina Marinho, 
que, no próximo dia 2 de 
Dezembro, vão representar 
Moçambique na Marato-
na Internacional de Macau, 
prometem trazer Medalhas 
de Ouro e fixar novos re-
cordes nacionais. A maratona 
terá um percurso de 21 km 
e uma participação de cer-
ca de dezasseis mil atletas.

O recorde actual de Do-
naldo Machava foi fixado na 
semana passada, na África 
do Sul, com 1:07:44. O an-
terior era 1:11:45. Por seu 
turno, Zeferina Marinho tem 
como recorde 1:18:47, tam-
bém conseguido na África do 
Sul. O anterior era 1:28:42.

Donaldo Machava, que, 
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delino Fernan-
des, escritor e 
crítico de litera-
tura, considera 

que a literatura ainda conti-
nua a ser um dos melhores 

caminhos para manifestar 
sentimentos sobre assuntos 
relacionados com o quoti-
diano da nossa sociedade.

Adelino Fernandes falava, 
na semana passada, em Ma-

Gabinete do Coor-
denador Nacional 
para a Cooperação 
Moçambique – 

União Europeia, em parceira 
com a Associação Cultural 
“Scala” realizam, esta se-
mana, em Maputo, a Mos-
tra de Cinema PALOP/TL.

Na mostra, vão ser exi-
bidos filmes africanos de 
longa-metragem falados 
em Português e serão apre-
sentados dois filmes do co-
nhecido realizador Flora 
Gomes: “Nha Fala”, uma 
comédia musical, e “A Re-
pública dos Meninos”, que 
foi rodado em Moçambique 
e tem a participação do co-
nhecido actor Danny Glover.

Segundo uma nota da As-
sociação “Scala”, o critério 
da selecção dos filmes de 
longa-metragem que serão 
exibidos na mostra foi o de 

terem sido financiados pelo 
programa ACP da União 
Europeia. De Moçambique, 
serão apresentados “Virgem 
Margarida”, de Licílio Aze-
vedo, “O Último Voo do 
Flamingo”, de João Ribeiro, 
e “O Jardim do Outro Ho-
mem”, de Sol de Carvalho.

Serão também apresen-
tados dois filmes de Zezé 
Gamboa: “O Herói”, que ga-
nhou o Festival de Sundance, 
um dos maiores festivais do 
mundo, e o filme “O Grande 
Kilapy” (que será exibido no 
início da mostra), que tem 
a participação do conheci-
do actor brasileiro Lázaro 
Ramos, conhecido em Mo-
çambique como “Foguinho”

Na mostra também é espe-
rada a presença de Zezé Gam-
boa para assistir à estreia es-
tando previstos encontros do 
realizador angolano com os 

profissionais do ramo do cinema.
A sessão de encerramento 

será dedicada a seis filmes 
realizados por jovens dos 
PALOP/TL, numa iniciativa 
da Representação da União 
Europeia em Moçambique.

A mostra é financiada pela 
Representação da União 
Europeia em Moçambique 
e tem o apoio do Gabinete 
do Coordenador Nacional 
para a Cooperação Moçam-
bique – União Europeia, 
em parceira com a Asso-
ciação Cultural “Scala”.

As sessões serão realiza-
das às 18h30, sendo a mos-
tra exibida ao longo de três 
semanas, com início no dia 
12 de Novembro, no Cine-
ma Scala. O início da mos-
tra será às 17h30, com o 
filme “Grande Kilapy”, com 
a presença do realizador.

de Moçambiquede Moçambique
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A Canal i Limitada, Proprietária do Semanário 
Canal de Moçambique e do Diário Electrónico 
CanalMoz (www.canal.co.mz), avisa clientes que 
tenham Facturas em atraso, relactivas as subscri-
ções do jornal de 2019, para procedem a sua re-
gularização, no prazo máximo de trinta (30) dias, 
de modo a evitar o cancelamento do fornecimento 
no próximo ano de 2020, cujo processo de reno-
vação já iniciou.

Para os assinantes com a situação regularizada, 
por favor envie-nos os respectivos comprovativos 
para a devida regularização interna.
Av. Maguiguana n° 1049, Bairro Central. Maputo

Contacto:8 23672025/84 3135998
Email: canalipdfs@gmail.com

A Direcção Comercial

 Aviso

“A literatura ainda é o melhor 
caminho para manifestar sentimentos”

Mostra de filmes africanos falados 
em Português no Cinema Scala

A

O

A

puto, por ocasião do lança-
mento do seu primeiro livro, 
intitulado “Barril de pólvora 
e um rastilho”, que resulta da 
compilação de diversas cró-
nicas publicadas nos jornais, 
e afirmou: “Este livro surgiu 
através da compilação de vá-
rias crónicas minhas publi-
cadas nos jornais ‘Zambeze’, 
‘Domingo’ e ‘Notícias’. Tive 
conselho de vários amigos 
para tornar as minhas cró-
nicas numa obra literária”.

No seu livro, Adelino 
Fernandes relata o quotidia-
no do povo moçambicano, 
caracterizado pela miséria, 
fome, seca e sofrimento, e 
atribui a culpa ao sistema. 
“É uma leitura dramática do 
dia-a-dia do povo moçam-
bicano. Essa mensagem é 
para o povo moçambicano, é 
um alerta para revolucionar 
o sistema, pois tudo que o 

povo enfrenta diariamente é 
devido ao sistema. Este livro 
é uma crítica ao sistema”.

Adelino Fernandes diz 
também que as crónicas 
revelam de forma clara os 
problemas que o povo mo-
çambicano enfrenta, daí 
que considera o cidadão 
moçambicano pacifico, por 
não tomar uma medida in-
conveniente para um grupo 
de pessoas. “Tanta miséria, 
tanta fome, e as pessoas 
chegariam a tomar medidas 
inconvenientes. Não que eu 
defenda que as pessoas des-
truam carros alheios. Mas, 
enquanto as políticas pu-
blicas não atenderem o ci-
dadão, situação destas vão 
acontecer. O povo deve to-
mar decisões inconvenien-
tes para algumas pessoas”, 
disse Adelino Fernandes.

de Moçambiquede Moçambique
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Programação para o período de 13 
a 19 de Novembro

LITERATURA E LIVROS

14 de Novembro (quinta-feira)
 l Lançamento de livro “Maputo 

para lá da pele”, às 10h00, no 
Conselho Autárquico da Cidade 
de Maputo.

DEBATES CULTURAIS

13 de Novembro (quarta-feira)
 l Conversa sobre a inspiração na 

obra de João Cabral de Melo 
Neto, às 18h00, no Centro Cul-
tural Brasil-Moçambique.

 l Colóquio sobre comunicação, 
informação e artes na era digital 
em Moçambique, terceira edi-
ção, às 9h00, no Centro Cultural 
Português.

14 de Novembro (quinta-feira)
 l Conversa com Simon Njami e 

Adama Sanneh, às 18h30, na 
“Casa do Pancho”.

15 de Novembro (sexta-feira)
 l Debate sobre “Literatura bra-

sileira nas telas”, às 18h30, no 
Centro Cultural Brasil-Moçam-
bique.

CINEMA

13 de Novembro (quarta-feira)
 l Mostra de filmes africanos de 

longa-metragem falados em 
Português, às 18h30, no Cine-
-Teatro Scala. 

 l Apresentação do filme “Women 
Legend”,  às 19h00, na Galeria 
“Vivos pela arte”.

 l Cinema alemão – “Als Wir 
Träumten”, às 18h30, no Teatro 
Avenida

 l Exibição do filme “Hora da es-
trela”, às 18h30, no Centro Cul-
tural Brasil-Moçambique.

EXPOSIÇÕES

13 de Novembro (quarta-feira)
 l Inauguração da exposição “Ta-

tuagens de luz”, às 18h00, na 
Fundação Fernando Leite Cou-
to.

 l Exposição “Transições – Um 
porto que nunca dorme”, na Ga-
leria do terminal de cabotagem 
do porto de Maputo.

 l Patente a exposição “Diagonais 
e outras linhas”, no Centro Cul-
tural Brasil-Moçambique.

DANÇA

14 de Novembro (quinta-feira)
 l Dança “Kanda Yethu”, às 9h30, 

na Fundação Fernando Leite 
Couto.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIAN-
ÇAS

16 de Novembro (sábado)
 l Apresentação da peça para 

crianças “O jardineiro e a erva 
daninha”, às 10h00, na Funda-
ção Fernando Leite Couto.

ENTRETENIMENTO

13 de Novembro (quarta-feira)
 l Tributo a Djavan e Jorge Verci-

llo, às 6h30, no “Uptown Cafe”.
 l “Comédias às quartas”, com 

Mário Mabjaia, às 19h00, no 

“Uptown Cafe”.
 l Música com Era, às 19h00, no 

“16 Neto”.

14 de Novembro (quinta-feira)
 l “Karaoke nigth”, às 20h00, no 

“Kardápio Kaseiro”.
 l “Quintas no Frickas”, às 17h00, 

no Restaurante “Fricka”.
 l “Thirsty Thursday”, com Lalah 

Mahigo, às 18h00 no “Uptown 
Cafe”, Maputo.

15 de Novembro (sexta-feira)
 l “Sundowner”, com “Hot Blaze”, 

às 17h30, no Hotel Cardoso.
 l “Karaoke” com Filipão Mar-

ques, às 18h00, no “Uptown 
Cafe”.

 l Miguel Xabindza, às 18h00, no 
“Mavie’s Bar”.

 l Lala Mahigo, às 18h00, no “Up-
town Cafe”.

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

16 de Novembro (sábado)
 l Música com “Praise Project”, 

às 17h00, no Centro Cultural 
Brasil-Moçambique.

 l Jasse e banda  “Malonguissa”,  
às 19h00, no “Kardápio Casei-
ro”.

 l Gémeos Manhiça, “Mahalha 
16”, às 19h00, no Café-Bar “Gil 
Vicente”.

 l “Depression live show”, às 
19h00, no “16 Neto”.

 l “Summer Party”, no “Pool Bar 
& Lounge” “Pertinho de Casa” 
da Matola.

 l “Bollywood Dhamaka – 2019”, 
às 18h00, no Centro Internacio-

nal de Conferências “Joaquim 
Chissano”.

 l Selecção de modelos 
“Fashions”, às 11h00, na Ponta 
do Ouro.

17 de Novembro (domingo)
 l Noite de “karaoke” com Chiu-

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

 l Música com Miloro Yanga, às 
16h00, no Bairro do Alto Maé.

 l Sessão “Dia do CD”, às 10h00, 
no “Lapa’s Pro” da Machava.

18 de Novembro (segunda-feira)
 l Passeio guiado para o público, 

às 15h00, no Centro Cultural 
Moçambicano-Alemão.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, 
CONFERÊNCIAS

13 de Novembro (quarta-feira)
 l Sessão sobre fotojornalismo, às 

10h00, na Associação “Centro 
de Fotojornalismo de Moçam-
bique”.

14 de Novembro (quinta-feira)
 l Segundo Simpósio Internacio-

nal de Dança “Kanda Yethu”, 
às 9h30, na Fundação Fernando 
Leite Couto.

 l Conferência “Dezaine”, às 
16h00, no Centro Cultural Bra-
sil-Moçambique.

 l Conferência Nacional de Em-
prendedorismo, às 7h00, no por-
to de  Maputo.

15 de Novembro (sexta-feira)
 l Capacitação sobre inteligência 

emocional, às 8h00, no Bairro 
de Laulane.

16 de Novembro (sábado)
 l Palestra sobre como se tornar 

criador de “Android”, às 8h00, 
na Universidade São Tomás.

 l Celebração do desporto para o 
desenvolvimento, às 8h00, na 
Universidade Eduardo Mondla-
ne.

 l Palestra sobre como o “efeito 
borboleta” faz a vida acontecer, 
às 16h00, na Faculdade de Me-
dicina da Universidade Eduardo 
Mondlane.

 l Palestra sobre como deixar 
ir tudo o que não faz bem, às 
19h00, no Complexo Pedagógi-
co da UEM.

19 de Novembro (terça-feira)
 l Sarau literário “60KM/H”, às 

18h00, na Fundação Fernando 
Leite Couto.

FEIRAS E NEGÓCIOS

16 de Novembro (sábado)
 l Reabertura da loja “Decorde-

sign”, às 9h00, na “Decordesign 
Prata da Casa”, Matola.

OUTRAS ACTIVIDADES
15 de Novembro (sexta-feira)

 l Gala Municipal, às 18h00, no 
Salão Nobre do Conselho Mu-
nicipal.

19 de Novembro (terça-feira)
 l Sarau literário “60KM/H”, às 

18h00, na Fundação Fernando 
Leite Couto.

Agenda cultural e social
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Canal de Empresas e Marcas

Profissionais de tecnologias de informação e 
comunicação debatem manutenção de infra-estruturas

“Incubadora de Ne-
gócios” do “Stan-
dard Bank” acolheu 
recentemente um 

debate sobre a manutenção de 
infra-estruturas de tecnologias 
de informação e comunicação, 
durante o qual profissionais 
da área apontaram a necessi-

dade de as pequenas e médias 
empresas e as “startups” ter-
ceirizarem a gestão e manu-
tenção dos serviços inerentes 
à tecnologia para poderem 
concentrar-se no seu negócio.

Durante o debate, organiza-
do pela “Tic Tech Talk”, em 
parceria com a Associação 

Moçambicana de Profissio-
nais e Empresas de Tecnolo-
gias de Informação, os ora-
dores consideraram que, ao 
chamar para si a responsabi-
lidade de gerir e manter infra-
-estruturas de tecnologias de 
informação e comunicação, as 
pequenas e médias empresas 
podem perder a concentração 
da atenção no seu negócio e, 
consequentemente, não obter 
retornos do seu investimento.

“As pequenas e médias em-
presas devem deixar os profis-
sionais tratarem disso. As em-
presas de tecnologia investem 
elevadas somas de dinheiro 
na criação de ‘data centers’ e 
infra-estruturas esenciais ne-
cessárias para que as pequenas 
e médias empresas trabalhem, 
ou seja, elas absorvem o maior 

‘stress’ em termos de investi-
mento, habilidades necessárias 
para a gestão e manutenção, 
técnicos e segurança”, disse 
Eugénio Novele, director técni-
co da “Internet Solutions Mo-
çambique”, e acrescentou que 
a vantagem da terceirização 
destes serviços é que as peque-
nas e médias empresas passam 
a dedicar-se exclusivamente ao 
seu negócio. “Elas passam a ter 
mais tempo para se preocupa-
rem com o mercado e a con-
corrência, e com o que acon-
tece na sua área de negócio.”

“Já temos, no país, empresas 
que fazem isso, com ‘clouds’ 
e sistemas locais. Conferem 
maior flexibilidade em termos 
de conectividade e permitem 
que as pequenas e médias em-
presas se foquem naquilo que 

é o seu dia-a-dia”, afirmou.
Na ocasião, Célia Hofmeis-

ter, directora executiva da 
“Tsolnet Moçambique”, apelou 
às pequenas e médias empre-
sas e “startups” nacionais que 
actuam na área das tecnologias 
de informação e comunicação 
para firmarem parcerias com 
empresas experientes e de cré-
ditos reconhecidos para presta-
rem serviços às multinacionais.

Em paralelo, devem inves-
tir na formação para, a médio 
ou longo prazo, serem autóno-
mas. “As parcerias devem tra-
zer conhecimento, experiência 
e, acima de tudo, segurança. 
Acredito que temos bastante 
potencial no país, mas precisa-
mos de estar expostos às tecno-
logias e investir na formação.”

de Moçambique  
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CONDOMÍNIO
Localizado na Rua Dona Maria II n º 138 – Bairro 

SOMMERSCHILD – MAPUTO, MOÇAMBIQUE.

Constituído por 4 pisos:
Piso1  
Cave com 112 m2, divisão única ampla com casa de banho 
privativa e bancada de cozinha. Iluminação natural com 
janelas para a parte traseira da casa.
Piso 2 
R/Chão com 242 m2, constituído por sala de estar ampla, 
escritório, 3 quartos dos quais dois com casa de banho 
privativa e uma cozinha.
Piso 3
Primeiro andar com 258 m2, constituído por sala de estar 
ampla, escritório, 3 quartos dos quais dois com casa de 
banho privativa e uma cozinha.
Piso 4
Segundo andar com 200 m2, constituído por sala de estar 
ampla, 3 quartos, dos quais dois com casa de banho privativa 
e uma cozinha. Possui varanda para a frente e acesso com 
escadas a terraço de 188 m2 com vista de mar no qual 
também existe um sótão.

Nas traseiras do edifício existe um jardim com acesso a 
uma casa de banho e uma área de serviço constituída por 3 
quartos com uma casa de banho de serviço comum.

Espaço de estacionamento para 6 carros.

Condomínio vedado nas traseiras e à frente, com portão de 
acesso e guarita na entrada.

Contactos:
00 351 966647582 | 00 351 966264002 e
00258 848397947 | 00258 848649497 - José Nóvoa e Carla Granja
granjanovoa@gmail.com   

A
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Os observadores euro-
peus detectaram um nú-
mero de irregularidades 

e más práticas no dia eleitoral 
e durante o processo de apura-
mento de resultados. As irregu-
laridades incluíram enchimento 
de urnas, voto múltiplo, invali-
dação intencional de votos da 
oposição e alteração de resulta-
dos de mesas de assembleia de 
voto com adição fraudulenta de 
votos extra”. Esta é a avaliação 
da Missão da União Europeia 
sobre as eleições de 15 de Ou-
tubro. Numa declaração feita na 
sexta-feira e distribuída aos ór-
gãos de comunicação social, a 
União Europeia volta a ser mais 
cáustica do que na declaração 
preliminar. É uma avaliação mui-
to aquém da avaliação feita em 
2014 que valeu duras críticas a 
União Europeia. É uma espé-
cie de redenção ao mau serviço 
que a própria UE desempenhou 
quando apelidou as eleições de 
2014 de justas e transparentes. 

No seu documento de sexta-
-feira, a Missão de Observação 
Eleitoral da União Europeia re-
fere que os seus observadores 
detectaram um número de irre-
gularidades e más práticas no 
dia eleitoral e durante o processo 
de apuramento de resultados. Os 

observadores da União Europeia 
notaram também dados impro-
váveis de participação, gran-
des desvios de resultados entre 
mesas da mesma assembleia de 
voto, e, em muitos casos, mem-
bros de mesa, funcionários públi-
cos e eleitores encontrados com 
boletins de voto fora das assem-
bleias de voto. As irregularidades 
foram observadas em todas as 
províncias, lê-se numa decla-
ração que está a tirar sono aos 
dirigentes do partido no poder.

“Durante a contagem e o 
preenchimento dos dados nos 
editais não foram feitas verifi-
cações aritméticas, e a maioria 
dos membros das mesas ob-
servadas tiveram dificuldades 
em completar a documentação. 
Em 8 de 69 mesas de assem-
bleia de voto observadas, um 
número de votos foi considera-
do inválido mesmo sendo clara 
a intenção de voto”, afirmam.

A Missão de Observação Elei-
toral da União Europeia iniciou 
as suas actividades em Moçam-
bique em 31 de Agosto de 2019 
e destacou 170 observadores 
para o dia das eleições, e acom-
panharam o apuramento distrital 
em 51 distritos do país. “A recep-
ção de materiais ao nível distrital 
foi considerada desorganizada 

em muitos locais e foram obser-
vados casos de editais a serem 
preenchidos pelos membros de 
mesas enquanto esperavam na 
fila para entregar os materiais.”

Ainda sobre a falsificação dos 
editais, a União Europeia diz 
que os procedimentos estabele-
cidos foram seguidos somente 

em metade dos distritos, e os 
funcionários do apuramento dis-
trital geralmente copiaram direc-
tamente os resultados das mesas 
de assembleia de voto para os 
formulários de apuramento dis-
trital sem reverem antes a exac-
tidão dos dados. “Como tal, os 
observadores da União Europeia 
relataram um significante núme-
ro de inconsistência de dados, 
incluindo somas de votos que 

excediam o número de votos na 
urna ou o número de eleitores.”

Prisão dos delegados de 
candidaturas

A Missão de Observação Elei-
toral da União Europeia diz que 
também recebeu informação cre-
dível e observou casos de intimi-
dação de delegados dos partidos 
políticos. “Os observadores da 
União Europeia tomaram co-
nhecimento de centenas de casos 
em que presidentes de mesas de 
votação expulsaram delegados 
e membros de mesa nomeados 
pelos partidos da oposição, mui-
tas vezes com a assistência da 
Polícia”. Segundo a Missão de 
Observação Eleitoral da União 
Europeia, muitos membros da 
oposição, quer delegados dos 
partidos, quer membros de mesa 
nomeados pelos partidos da opo-
sição, que reclamavam durante 
o processo, foram considerados 
pelas autoridades como estando 
a perturbar o processo eleitoral 
e foram retirados do local ou ex-
pulsos com a assistência da Polí-
cia. “Quando a Polícia esteve en-
volvida na expulsão de delegados 
dos partidos, a situação tornou-se 
por vezes violenta”, referem.

A Missão de Observação Elei-
toral da União Europeia diz que 

vários delegados dos partidos 
permanecem detidos desde o 
dia das eleições. O caso dos de-
tidos em Gaza é particularmente 
alarmante, devido à evidência 
apresentada à Missão de que os 
delegados de partidos estive-
ram detidos sem acesso a defesa 
da sua escolha ou respeito por 
procedimentos legais. Dezoi-
to delegados de candidatura do 
partido Nova Democracia estão 
presos no Chókwè, em Gaza, 
sob a falsa acusação de que ti-
nham credenciais falsas, tendo 
as credenciais sido passadas 
pelos STAE. Na verdade, fo-
ram presos porque Refila Boy, 
um músico, candidato do parti-
do Nova Democracia, fez uma 
campanha forte, e havia fortes 
indicações de que os seus re-
sultados seriam surpreenden-
tes. Logo que começou a elei-
ção, houve uma ordem para 
prender todos os delegados 
do partido Nova Democracia.

A Missão de Observação 
Eleitoral da União Europeia 
promete publicar o relatório 
final com uma análise com-
pleta do processo eleitoral e 
com recomendações, após a 
validação e proclamação dos 
resultados eleitorais. (Redacção)
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Avaliação da União Europeia sobre as eleições

Houve enchimento de urnas, invalidação de 
votos da oposição e falsificação de resultados

“

Nacho Amor, chefe da MOUE


