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Família Chang “ofereceu” 
um apartamento à família Maleiane 

 Enquanto Maleiane se bate para renegociar a dívida 
avalisada por Manuel Chang, ignorando até um acórdão 
do Conselho Constitucional, a filha de Manuel Chang, de 

nome Manuela Chang, cedeu à neta de Adriano Maleiane 
(Daisy Mimi de Sousa), de 25 anos de idade, um aparta-
mento na Av. Julius Nyerere, por um terço do valor real.

 Todos confirmam a transacção, mas dizem que é tudo 
uma “mera coincidência” e que “uma coisa não tem nada 

a ver com a outra”.

A grande 
coincidência 

A grande 
coincidência 

Leia os documentos da transacção

Págs. 5 e 13
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Ana Javela Matola: por onde a Matola 
passa e a sua história se abraça 

C
hama-se Ana Ja-
vela Matola. Ela 
própria não sabe 
ao certo qual é a 

sua idade. Mas há um mar-
co que a faz perfilar entre 
os que podem ter cem anos 
ou, se calhar, mais. Recor-
da que fez parte do grupo 
de pessoas que desbravou 
as matas que deram lugar à 
construção da Estacão Fer-
roviária da Machava e dos 
Correios de Moçambique, 
também na Machava, pro-
víncia de Maputo. Tem um 
Bilhete de Identidade que, 
da informação que lá consta, 
ela apenas subscreve o nome 
dela e a filiação. A data do 
seu nascimento, ela própria 
não dá muito crédito, porque 
diz que alguém lhe atribuiu, 
para não ficar com data in-
cógnita. E a data que lhe foi 
atribuída é de 16 de Abril 
de 1936, que faz com ela 
tenha, por via desse BI, 83 
anos. “É idade deles”, disse.

Encontráamo-la na sua 
residência, no “Kilome-
tro-15”, B da Machava, 
sentada nas escadas da sua 
casa, que já se rendeu ao 
tempo, apanhando raios so-
lares que se infiltravam entre 
as folhas de duas frondosas 
mangueiras que obliqua-
mente se cruzam num pon-
to dentro do seu quintal.

Contou que, quando che-
gou àquela zona, nesse ano 
sem referência, só havia uma 
palhota da família Simbine, 
que se situava a cerca de 
meio quilómetro da sua casa.

O pai dela chamava-se Ja-
vela, nome pelo qual ficou 
conhecido o Bairro NDlave-
la, no município da Matola. 
Khongolote e Hanhane fo-
ram irmãos do seu pai. Estes 
nomes também foram atri-
buídos a dois famosos bair-
ros no município da Matola.

Falar dos bairros da Ma-
tola é convocar-lhe a me-

mória dos seus primos tios 
e amigos. Por exemplo, 
diz ter conhecido os régu-
los Malhampsene e Tsalala, 
também nomes de bairros. 
Bedene, outro bairro, con-
ta que foi genro da família 
Matola, de que ela faz parte. 
Também diz que viu os 
régulos Matlemele e 
Nkove, hoje Nkobe. 
Quando Matlemele 
ia visitar Hanha-
ne, passava pe-
los Matolas.

Uma neta 
de nome 
Anita He-
rinque in-
t e r r o m p e 
a conversa 
para decla-
rar o se-
g u i n t e : 
“O meu 
pai foi 
o tercei-
ro filho 
d e l a . 
N a s c e u 
em 1942 
e, se esti-
vesse vivo, 
teria 77 anos. Ela 
tem mais trinta 
bisnetos. Os netos 
são muito mais, 
que não posso con-
tar. Ela tem mais 
de 100 anos. Um 
dos primeiros ne-
tos já completou 
50 anos”, disse.

Retomando, Ana 
Matola conta que, ao 
nível de todo o posto 
administrativo da Ma-
chava, só havia uma 
loja, e o hospital é o 
actual Central. O Hos-
pital do Chamanculo 
estava em constru-
ção. Os partos, 
nesse tempo, 
eram assistidos 
por matronas.

“Estive com o 

g r u p o 
que 

desbravou o local em que 
se construíram os Correios 
e a Estacão Ferroviária. A 
linha férrea que vai a Ressa-
no Garcia passava no meio 
de uma mata. Recordo que 
tinha uma árvore (“nkua”), 
quando se cortava, no dia 
seguinte aparecia reergui-

da. Também vi a constru-
ção da estrada que liga 

Boane e a fronteira da 
Namaacha”, conta.

Valores morais 
degradados

Ana Matola diz 
que, nos dias que 
correm, não há 
valorização de 
bibliotecas vivas, 
de pessoas que co-

nhecem a história 
das coisas e de pes-

soas. A factura desse 
esquecimento a que as 

pessoas do seu tempo es-

tão votadas emitiu em nome 
da “degradação dos valores 
morais”. Por isso mesmo, 
lamenta as humilhações a 
que, às vezes, está sujeita, 
quando apanha o transpor-
te. Alguns cobradores de 
chapa dizem que ora cheira, 
ou não toma banho, o que 
não é verdade, pois, mesmo 
antes de haver água dos fu-
ros, sempre tomou banho.

“É vergonhoso o que as-
sistimos com as nossas 
netas. Nós respeitávamos 
os mais velhos. O segre-
do desta idade é saber ou-
vir os mais velhos. Casei 
pela Igreja Presbiteriana 
de Moçambique, que já foi 
Missão Suíça. O segredo 
de tudo é respeito, nunca 
bebi álcool e nunca fumei. 
Nasci em Dlavela e casei 
com os Ndimandes, oriun-
dos de Calanga, Manhiça.” 
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A “farra de Moscovo” 
foi condecorada com 
dez anos de cadeia

Tribunal Judicial 
da Cidade de Ma-
puto condenou, na 
passada quinta-
-feira, Bernardo 

Marcelino Xerinda, ex-em-
baixador de Moçambique 
na Federação Russa, a uma 
pena de 10 anos e 8 meses 
de prisão efectiva, e conde-
nou Horácio Matola, adido 
financeiro e administrativo 
da Embaixada na altura dos 
factos, a 9 anos de prisão

Bernardo Xerinda e Horá-
cio Matola foram acusados 
da prática do crime de pe-
culato, através de processa-
mento de salários a funcio-
nários já desvinculados das 
missões, de desvio do 13.º 
salário de trabalhadores, 
ajudas de custos para seus 
filhos, entre outras irregu-
laridades que cometeram de 
2003 a 2012, altura em que 
representaram a diploma-
cia moçambicana na Rússia.

Segundo a acusação, no 

período a que se reportam os 
factos (2003-2012) os argui-
dos desviaram valores que 
excedem dez milhões de me-
ticais. Como exemplos, o tri-
bunal citou contratações de 
mão-de-obra com salários in-
flacionados, despesas falsifi-
cadas em nome das activida-
des da Embaixada e viagens 
desnecessárias consideradas 
como sendo de trabalho.

Das análises feitas e do 
cruzamento dos factos, fi-
cou provado que os dois 
arguidos são responsá-
veis pelos crimes e deve-
rão indemnizar o Estado 
em 8.661.586,00 meticais.

O colectivo de juízes da 7.ª 
Secção do Tribunal Judicial 
de Maputo considera que 
Bernardo Xerinda cometeu 
os seguintes crimes: a) pa-
gamento ilegal ao cozinheiro 
da residência oficial, no valor 
de 39.000 dólares, de 2009 a 
2012; b) pagamento ilegal a 
Judite Malate, de Dezembro 

de 2009 a Junho de 2012, no 
valor de 5.250 dólares; c) pa-
gamento do 13.º vencimento 
aos funcionários locais nos 
anos 2007 e 2009, no valor 
de 2.890 dólares; c) recep-
ção e apropriação de 16.545 
dólares, de Julho de 2009 a 
Julho de 2012, corresponde 
ao subsídio da ex-esposa, jus-
tificação imprópria de almo-
ço no valor de 2.920 dólares 
com recibos de uma alfaiata-
ria; d) pagamentos ilegais de 
176.605 dólares sem apresen-
tar as respectivas passagens 
aéreas, cópias de passaporte 
e o relatório das viagens, de 
2004 a 2012; e) pagamento 
ilegal de despesas ao filho, no 
valor de 12.388 dólares, em 
Fevereiro, Maio, Outubro e 
Novembro de 2012; f) subfac-
turação do valor estimado 
109.000 dólares no processo 
de pagamento de bagagem 
do chefe da missão, calcula-
do em 53.000, mas tendo re-
quisitado 163.000 dólares. 

O
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ostuma-se dizer 
que, em política 
e em negócios, as 
coincidências cons-

troem-se para serem apresen-
tadas como “mera coincidên-
cia”. Propomos aqui, ao leitor, 
uma história de uma grande 
coincidência. Ei-la, a seguir.

Tal como dissemos na sema-
na passada, de Março a Maio 
de 2015, sendo Adriano Ma-
leiane já ministro das Finan-
ças, os arquitectos internacio-
nais da dívida oculta reuniram 
com o Ministério das Finan-
ças para convencer Moçam-
bique a reestruturar a dívida 
e convertê-la em Eurobonds. 
O Ministério das Finanças 
aceitou a recomendação dos 
caloteiros, tanto mais que con-
tratou o “Credit Suisse” para 
conduzir a reestruturação e a 
conversão. Mais ainda, Ma-
leiane aceitou contratar a “Pa-
lomar”, empresa ligada à “Pri-
vinvest” (de Iskandar Safa) 
onde Andrew Pearse, o burlão 
neozelandês, foi trabalhar (de-
pois de ter saído do “Credit 
Suisse”, onde facilitou a dívi-
da), como consultor da opera-
ção da conversão. Ou seja, os 
caloteiros é que aconselharam 
Maleiane sobre o que fazer.

Segundo a nova acusação 
dos norte-americanos, na nos-
sa posse, no dia 9 de Março 
de 2016 o “Credit Suisse” e 
o VTB anunciaram a troca 
da dívida da EMATUM em 
Eurobonds. Para convencer 
os investidores para trocarem 
as suas Notas de Participação 
no Empréstimo (LPN, na si-
gla em Inglês) em Eurobonds, 
Andrew Pearse e Detelina Su-
beva (presa e depois libertada 
sob fiança), juntamente com 
funcionários do “Credit Suis-
se”, prepararam documentos 
que enviaram aos investidores, 
incluindo os que estavam nos 
Estados Unidos da América.

Mas esses documentos de 
conversão dos Eurobonds 

não faziam referência à exis-
tência da dívida da “Proindi-
cus” e da MAM nem faziam 
referência à data da matura-
ção desses empréstimos, que 
também corria os seus termos.

No dia 2 de Março de 2015, 
um funcionário da “Palomar” 
enviou um “e-mail” a Andrew 
Pearse e Detelina Subeva no 
qual resumia o encontro que 
o Conspirador Nnúmero 3 
teve com o ministro Adria-
no Maleiane. No “e-mail”, o 
tal funcionário explicava que 
Adriano Maleiane já estava a 
par da dívida da EMATUM e 
da MAM e que, agora, tam-
bém estava a par de que as 
transacções dessas duas enti-
dades não haviam sido comu-
nicadas ao Fundo Monetário 
Internacional. Seguidamente, 
o mesmo funcionário dis-
se que, apesar de Adriano 
Maleiane ter discordado do 
facto de essas duas dívidas 
não terem sido reveladas ao 
FMI, concordou também em 
ficar em silêncio e não reve-
lar ao FMI. “Apesar disso, 
aceitou que essas transacções 
deviam agora permanecer 
ocultas”, lê-se na acusação.

Mas é preciso lembrar que, 
em Abril de 2016, o Ministé-
rio das Finanças adjudicou ao 
consórcio formado pelo Ban-
co Nacional de Investimentos 
(BNI) e a empresa de audito-
ria “Ernest & Young”, como 
“auditor local” no processo 
de reestruturação da dívida 
da EMATUM. Lembre-se 
que Adriano Maleiane já foi 
presidente do Conselho de 
Administração do BNI antes 
de ser ministro das Finanças.

O Ministério das Finan-
ças forneceu à “Kroll” um 
documento resumindo todas 
as taxas pagas relativamen-
te à reestruturação da dívida 
da EMATUM, em Abril de 
2016. O documento detalha 
pagamentos no total de 31,4 
milhões de dólares a doze 

C

A dívida oculta, Chang, Maleiane 
e um apartamento de luxo a 
preço de coincidência

entidades, incluindo 17,3 mi-
lhões de dólares ao consór-
cio constituído pelo BNI e a 
“Ernst & Young”. Confron-
tado com os investigadores 
da “Kroll”, o Ministério das 
Finanças, dirigido por Ma-
leiane, não apresentou ne-
nhuma prova para mostrar 
que os valores foram distri-
buídos pelo consórcio cons-
tituído pelo BNI e a “Ernst 
& Young” (o “Consórcio”) 
às tais doze partes, confor-
me indicado no documento.

No dia 4 de Junho de 
2019, o Conselho Constitu-
cional declarou inconstitu-
cional e nulas as garantias 
soberanas emitidas, nulidade 
que afecta todo o negócio 
jurídico na sua extensão e 
com todos os efeitos legais.

Mas, no dia 27 de Agosto 
de 2019, Adriano Maleiane 
decidiu ignorar o Conselho 
Constitucional e lançou uma 
solicitação de consentimento 
internacional aos portado-
res das notas de dívida para 
reestruturá-la, tendo os cre-
dores aceitado o convite em 
90%, significando que vai 
mesmo avançar contra uma 
decisão do Conselho Cons-
titucional, alegando que tal 
decisão visava preservar a 
imagem de Moçambique no 
exterior e por forma a man-
ter as portas abertas para 
acesso às praças financeiras. 
Muitos sectores criticaram a 
decisão de Maleiane e a apa-
tia da Justiça sobre uma de-
sautorização de um acórdão 
do Conselho Constitucional.

Uma infeliz coincidência
Entretanto, por detrás de 

todo o enredo da dívida, há 
uma outra história coinciden-
te, ancorada numa benevolen-
te “oferta” de uma casa locali-
zada numa zona privilegiada, 
feita à família Maleiane pela 
família de Manuel Chang. O 

(Continua na página 13)
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A mão externa, pois claro!

Procuradoria-Geral da República submeteu um recurso ao Tri-
bunal Supremo da África do Sul, Subdivisão Provincial de Gau-
teng, no qual formula desesperadamente três pedidos, todos vi-

sando que lhe seja entregue Manuel Chang e que não seja dada provisão 
ao pedido de extradição dos Estados Unidos da América.

A petição da Procuradoria-Geral da República de Moçambique é em 
função da reviravolta ocorrida no caso da extradição logo depois de o 
novo ministro sul-africano da Justiça, Ronald Lamola, ter assumido fun-
ções, tendo revogado um acto administrativo do seu antecessor, Michael 
Masutha, que havia decidido pela extradição de Manuel Chang para Ma-
puto.

Num documento de 133 páginas, o que mais se evidencia é um total 
desespero de uma Procuradoria-Geral da República atabalhoada na sua 
própria incoerência e que não consegue convencer a si mesma de que é 
uma instituição credível. 

O documento da Procuradoria-Geral da República vem confirmar uma 
asserção que postulámos logo que a nossa Justiça decidiu acordar, quan-
do Manuel Chang foi preso na África do Sul. E o ponto é o seguinte: mais 
do que um julgamento sobre a hipotética extradição de Manuel Chang 
e de um julgamento dos co-conspiradores, dos mafiosos libaneses e dos 
banqueiros gananciosos nos Estados Unidos, o que sempre esteve em 
julgamento, neste caso concreto, é a seriedade da Justiça moçambicana. 
E a sentença é esta: a nossa Justiça não é credível e não se recomenda.

Não fazemos esta declaração com os pulmões inflamados de orgulho. 
Sentimo-nos ultrajados ao ver a nossa Justiça a arrastar-se na sua in-
coerência pelos corredores dos tribunais sul-africanos, tentando salvar 
uma honra que nunca teve e que nunca se esforçou para ter. E custa-nos 
interpretar este papel de dar razão a estrangeiros que nos notificam da 
nossa falta de seriedade.

Essa falta de seriedade é demonstrada em cada linha do documento ex-
pedido para o Tribunal Supremo da África do Sul. Em toda a extensão do 
documento, a Procuradoria-Geral da República não assume as despesas 
das suas letargias personificadas na sua actuação por omissão de dever. 
O que a Procuradoria-Geral da República faz é culpar os Estados Unidos 
da América pela falta de cumprimento das obrigações constitucionais por 
parte da própria Procuradoria-Geral da República de Moçambique.

Por exemplo, a Procuradoria-Geral da República diz que não processou 
Manuel Chang antes porque lhe faltou informação essencial que estava 
na posse dos Estados Unidos da América. Acusa os Estados Unidos da 
América de não terem colaborado para facilitar o trabalho de investigação 
que viria a culminar com um libelo acusatório contra Manuel Chang. Diz 
que deu todas as informações que os EUA pediram e que não sentiu re-
ciprocidade colaborativa no tratamento, logo que coube a vez de os EUA 
fornecerem informação a Moçambique.

Em primeiro lugar, há que esclarecer a Procuradoria-Geral da República 
que nunca os Estados Unidos da América ou um outro país vai defender os 
interesses de Moçambique em prejuízo desse mesmo país. Nenhum país 
responsável procede assim. Em segundo lugar, o conceito que a Procura-
doria-Geral da República tem sobre colaboração a nível institucional para 
troca de informação, sobretudo investigativa ou processual ligada a crimes 
que ultrapassam fronteiras, é um conceito bastante inocente e revela um 
total despreparo das nossas autoridades para lidar com a matéria.

O maior bem que os países têm não são os seus edifícios ou as viaturas 
dos seus dirigentes, mas a informação estratégica que têm sobre o seu pró-
prio país e a sua gente e sobre os outros países. Na alta-roda da cooperação 
entre Estados, não há petiscos grátis. É tudo baseado em interesses. Na 
troca de informação que houve entre Moçambique e os Estados Unidos, 

o que os investigadores americanos queriam não era ajudar Moçambique, 
mas, em primeiro lugar, ajudar e fortalecer os EUA e os cidadãos norte-
-americanos. E isso não é má-fé. Chama-se responsabilidade de Estado, 
matéria sobre a qual parece que a nossa Procuradoria-Geral da República 
não tem ciência dela.

A dado passo, a Procuradoria diz que a acusação dos Estados Unidos 
da América, que saiu em primeiro lugar e precipitou a prisão de Manuel 
Chang, foi fruto das informações que Moçambique transmitiu aos EUA. 
Ora, isso revela uma inocência que roça a incompetência do nosso Mi-
nistério Público. Quem lê a zanga vertida naquele documento perceberá 
facilmente que os investigadores norte-americanos estiveram a lidar com 
uns amadores metidos a procuradores, porque, se o libelo acusatório norte-
-americano foi construído com base na informação que a Procuradoria-
-Geral da República passou aos norte-americanos em acto de boa-fé, dá 
para perguntar: porquê, em vez de dar essas informações aos norte-ame-
ricanos, não construíram uma acusação com base na informação que já 
estava disponível? É um argumento de muito mau gosto afirmar que se 
sentem usados pelos norte-americanos.

Muito antes de os EUA pedirem a colaboração e muito antes de a 
“Kroll” divulgar o seu relatório, havia um processo, que foi aberto com 
o n.o 1/2015. Esse processo nunca teve pernas para andar porque era 
um expediente político para ganhar tempo, e acreditaram que os norte-
-americanos também iriam cair na mesma conversa. Os factos desmen-
tem todo o argumento da Procuradoria-Geral da República. Esta e toda 
a máquina da Justiça nacional só se mexeu quando os norte-americanos 
prenderam Manuel Chang. Este é que é o facto. E Beatriz Buchili sabe 
muito bem que, se os norte-americanos nada tivessem feito e se não hou-
vesse pressão dos doadores, Chang estaria a promover churrascos nas 
suas mansões, e com os procuradores a servirem as bebidas. Desde 2015 
até à detenção de Manuel Chang, passaram-se três anos, e nada aconte-
ceu, o que torna contraditório afirmar que a informação que fez os EUA 
agirem estava toda na posse da Justiça moçambicana. Então, por que não 
agiu?

O facto de ter havido quase um terramoto na Justiça nacional para 
tentar salvar Chang, ao ponto de se inventarem “relaxamentos” da sua 
imunidade, é revelador de um desespero de uma Justiça sem dimensão 
real das suas atribuições. Estando Chang preso e a acumular faltas como 
deputado, indicando a perda do seu mandato, cá nada foi feito. Dirão 
também que os norte-americanos é que são culpados.

Mas o documento da Procuradoria-Geral da República tem a parte 
mais deprimente, em que a procuradora decide criticar o professor Tho-
mashausen, desqualificando-lhe as competências, acto absolutamente 
desnecessário. As opiniões de Thomashausen como jurista não foram 
formuladas com má-fé, como a Procuradoria-Geral da República quer 
fazer acreditar. Foram formuladas com base em evidência disponível, 
que é esta: Manuel Chang mantém a sua imunidade. E, se mantém a 
imunidade até hoje, quer dizer que não há interesse em responsabilizá-
-lo. Nunca houve. Não admira que a Procuradoria-Geral da República 
tenha entrado nesse jogo de ataque “ad hominem”. Como país, odiamos 
a ciência e gostamos daqueles académicos do partido de valor zero. Bas-
ta lembrar que Cistac foi assassinado. Como país, dispusemo-nos até a 
perder o apoio directo ao Orçamento, em defesa de Chang. Portanto, a 
estratégia de culpar sempre os outros pela nossa colossal inaptidão conti-
nua a ser um problema. Os outros é que são culpados. Nunca assumimos 
a responsabilidade de nada e, ainda assim, queremos evoluir. E a culpa é 
da mão externa, pois claro!

6
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Opinião

Por Adelino Timóteo

Heliodoro Baptista

8

Vou vos contar 
uma coisa inédita: 
eram nove horas de 
uma manhã vera-

niça do ano 2001, quando bati 
à porta do excelso e honorável 
poeta Heliodoro Baptista, na 
sua “flat”, do Prédio Grelha, na 
Ponta-Gêa. O poeta estava há 
seis meses sem sair de casa, o 
que inquietava e apoquentava 
um determinado ciclo reduzi-
do de amigos e íntimos, com 
o Adamo e o Gilberto Correia 
(Pai), à cabeça, que conferiam 
o insólito acontecimento, sem 
perderem de vista e a conta aos 
números da aritmética, de modo 
que me coloquei na “espinho-
sa” missão de trazer o poeta 
celebrado ao convívio público. 
No Café Capri era onde se fazia 
a tertúlia diária. O Heliodoro 
era refractário nas aparições (a 
Virgem só apareceu uma única 
vez em Fátima), mas, sempre 
que lá fosse, era recebido como 
um pequeno deus, com abraços 
efusivos e gloriosas celebra-
ções. Será daqui que em sua 
homenagem e reconhecimento 
o Gilberto Correia (Filho, “aka” 
Betinho), que tinha o seu escri-
tório de advocacia no último 
andar do Scala, lhe brindava 
com cafés, e salvaguardando 
com estas palavras: “Adelino, 
o Heliodoro é um resquício de 
poeta que temos na Beira”. Ani-
mava-se o respeito e a conside-
ração à volta desta figura mítica 
e tutelar, que agitava a cidade e 
inquietava o “establishment”. 
Devo elucidar que isso seguia-
-se de forma desinteressada e 
sem se tomar partido das posi-
ções do escriba. A dimensão de 
Heliodoro já superava a cidade 
e, perante um esquecimento 
programático, ter-se-ia que aca-
rinhá-lo.

Pois bem, batida a porta, a 
esposa, Celeste Mac-Arthur, 
abre-ma e cutuca comigo, fa-
lando em surdina e cotovelo 
com cotovelo: “Adelino, fazem 
já seis meses que o teu amigo 
não sai de casa. Convida-o para 
o café”.

Avancei para a sala e cum-

primentei o Heliodoro com 
aquela deferência e reverência 
com que um novato poeta trata 
a um consagrado, pois Heliodo-
ro era já canonizado “Porta-voz 
dos Excluídos”, vivendo como 
um faquir, despojado de toda a 
classe de conforto e privilégios, 
prescindidos para salvaguardar 
a sua independência, marcada 
pela rebeldia e dissidência da 
palavra, sem par. Na circuns-
tância, Heliodoro fumava e, 
depois de expelir uma argola 
de fumo pela boca, disse ao seu 
filho Guy: “Faz um café para o 
Adelino”. Os filhos tinham-lhe 
muito carinho. Tinha um termo 
sobre a mesa, e o Guy pôs-se a 
bater o Café Ricoffy numa chá-
vena, acrescendo uma segunda 
para o pai. Por aqueles tempos, 
as nossas conversas rondavam 
em torno a cafés, resultando 
que podiam estender-se por aí a 
quatro, cinco horas, ao mesmo 
tempo que numa medida pro-
porcional deferíamos uma mé-
dia de cinco, seis, sete cafés. Ao 
fim do dia batíamos um recorde 
de quinze chávenas de café, no 
meu caso sem prejuízo da insó-
nia. Eu ainda dormia como um 
saco de pedras, e nunca menos 
de nove horas, despertando in-
quietações familiares, se não 
estaria doente. A paz do meu 
espírito era tranquila e trans-
cendente. Heliodoro adiantava-
-me para o provir das pressões 
jornalísticas que podiam influir 
nas mudanças psico-fisiológi-
cas, que lhe afectavam.

Acomodávamo-nos, cada um 
em sua cadeira. A cadeira prefe-
rida de Heliodoro ficava mesmo 
rente à porta da entrada, com 
vista para o acesso da cozinha 
e o corredor, num resguardo tal 
como quem controlasse as po-
sições, numa circunstância de 
emergência, numa guerra civil. 
A um metro estava a varanda 
com uma bela vista sobranceira 
à Praia dos Pinheiros.

Heliodoro, um dos homens 
na altura mais lúcidos de Mo-
çambique me lançara em 2000, 
na sua livraria Thandy, “Os Se-
gredos da Arte de Amar”. Não 

sabia que a minha visita tinha 
sido motivada por uma missão: 
expulsá-lo temporariamente da-
quela cadeira, seu pouso, onde 
encubava as suas criações, ro-
deado de livros e jornais, de 
seus fantasmas e duendes, que 
atapetavam a sua corrida estan-
te e o chão. Não sabia ele que o 
meu propósito estava resumido 
a uma breve conversa missioná-
ria. A cidade amava o seu poeta 
e eu não podia ficar indiferente 
à expectativa.

Tomei o café num sorvo. Me 
predispus a levantar, não sem 
tomar o fôlego da conversa. Eu 
sabia que não seria fácil, mas 
encontrei-o emocionalmente 
disposto a celebrar um aconte-
cimento comigo, um livro de 
poesia, “Nas coxas morenas do 
Índico”, anunciara-me ele esse 
belíssimo e inédito título, que 
lhe ficou pela memória. Tinha 
os poemas esparsos pelo chão, 
que me assegurou, já tinham 
sido revistos e compostos pelo 
Gringas (“aka” Ferreira Men-
des). Heliodoro, que estava 
num estado de transe poético, 
num estado de virtuosa felicida-
de literária, me fez um pedido: 
que eu lhe seccionasse o livro, 
servindo-me da minha veia crí-
tica. Ao que aceitei, de imedia-
to. “Devo-te um café”, disse-lhe 
eu, pretextando o convite a um 
âmbito, fora da atmosfera pri-
vada do seu pecúlio. “Vamos 
ao Café Capri celebrar este 
momento”, predispôs-se ele, 
antecipando-me.

Devo referir aqui um por-
menor. Não era eu apenas que 
me solidarizava com ele. Em 
1998, Heliodoro lançara-se 
numa greve de fome, inédita 
ainda hoje no país. Uma de-
legação da AEMO composta 
por Suleimane Cassamo, o dito 
cujo Pedro Chissano e Ba Ka 
Khosa fizera-se à Beira com o 
propósito de lhe dissuadir da-
quela opção limite, de exercício 
da sua cidadania, remontada a 
uma prisão em 1976, por seus 
artigos interventivos. Heliodoro 
foi um dos primeiros jornalistas 
a compreender a ilusão em que 

haviam caído os moçambica-
nos perante a crença do paraíso 
prometido pelos “nacionalis-
tas e libertadores”. O que lhe 
custou, a seguir, cinco anos de 
desemprego, a auto-destruição 
individual e repercussões so-
ciais, marcado por isolamento e 
distanciamento de muitos. “Eu 
era visto e tratado como um le-
proso. O que me salvou foi que 
tenho uma família”, contara-me 
ele por diversas vezes.

Volto à vaca fria. Ao fim de 
hora e meia, Heliodoro e eu al-
cançávamos o Café Capri. Os 
beirenses que lhe eram próxi-
mos celebraram-lhe naquele 
dia. Tivemos os cafés pagos. À 
saída,  Ricardo P. convidou-nos 
para um almoço no Clube Náu-
tico. O almoço também estava 
pago. No Náutico, o gerente, 
João Mudumba (creio que seja 
esse o apelido, ele já cá não 
mora), convidou-nos à Discote-
ca Ngalanga, hoje Bruxa’s Bar, 
de que era proprietário. A disco-
teca estava paga e os aperitivos 
idem. A dose de honestidade, 
o desprendimento material e a 
resistência ao corrompimento 
eram a marca do escriba e esse 
é o seu mérito e honor.

Ainda naquele dia, recordo-
-me de ter acompanhado o ex-
celso poeta à portaria do Grelha 
por aí a madrugada. As noites 
beirenses eram tranquilas e ca-
minhámos a pé, os “batacuios” 
não tinham sido inventados. 
Desde aquele dia e por certo pe-
ríodo ele não parou de sair. Veio 
à minha casa num dia por aí às 6 
da manhã e eu dormindo como 
um saco de pedras não acordei 
e deixei-o lá a gosto a fumar e 
a tomar festivos cafés, que lhe 
fazia o empregado, de cada vez 
que ele os requisitava.

Continuámos a celebrar o 
livro. Apresentei-lhe a Nanci 
Lee, uma virtuosa poeta ca-
nadiana. Tivemos  e ainda fo-
mos parar uma noite juntos ao 
Monte Verde. Heliodoro voltou 
a tomar um ou dois cálices de 
Amarula, em festiva celebração 
dos poemas da nossa confrade 
canadiana, que se editariam no 

dia seguinte nas páginas Diálo-
go, do Diário de Moçambique. 
Mas esta é outra história.

Comprei nestas derivas a 
minha primeira aparelhagem. 
Heliodoro Baptista, homem de 
bom ouvido musical, aconse-
lhara-me a deixar a cargo de 
Guy a reprodução de um vasto 
e rico número de canções de 
Jazz, Blues, Funk, Beat, Rock, 
Afro, House Music, etc..  Cara-
go! Faltava-lhe a Electricidade 
de Moçambique para estragar-
-lhe a felicidade, com um curto-
-circuito e subtensão histórica 
que arruinou a metade da cida-
de. Danificaram-lhe a sofistica-
da aparelhagem electrónica e 
Heliodoro caiu num novo ciclo 
de depressão. Muito amuado,  
entre outros e diversos assun-
tos que o inquietavam, o copo 
transbordou. Telefonou-me 
numa manhã aziaga a anunciar 
que entrava em greve. Como 
amigo que fui e que viveu as 
consequências da primeira gre-
ve, sabotei-lhe. Não a anunciei. 
Não podia condescender-me a 
cair em prejuízos maiores, de 
perdermos aquele “resquício” 
A greve abafou-se. Ele não gos-
tou. Mas uma segunda greve de 
fome estava-lhe efectivamente 
proibida. As marcas da primeira 
continuavam a ensombrá-lo. As 
vicissitudes e reveses idem. He-
liodoro tinha os seus quês, mas 
tendo sido um homem de uma 
inteligência incrível, culto q.b., 
não foi aproveitado como devia 
ser, num país em que pouquís-
simos se emprestavam ao seu 
nível de saber. Não o vi profe-
rir uma palestra, mas era uma 
proficiente biblioteca, que sabia 
de ciências sociais e humanas. 
Tinha uma memória tão lúcida 
e tão prodigiosa que se recor-
dava de aspectos da sua vida e 
de Moçambique, com detalhe. 
Falava do Egipto e da Grécia 
como se lá tivesse ido ou esta-
do. Descrevia as deusas e musas 
como uma transcendência poé-
tica e desenvoltura como se as 
tivesse tido debaixo do olho.

V
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Opinião

Violência eleitoral

de Moçambique

Por Edwin Hounnou

stá a ganhar corpo 
uma espiral de violên-
cia assustadora contra 
membros das forças 

da oposição por parte de sim-
patizantes do partido gover-
namental, apesar de todos os 
apelos que chegam de todos 
os quadrantes da sociedade 
civil, e não só, para que es-
tas eleições de 15 de Outubro 
próximo sejam livres, pacífi-
cas, quer dizer sem qualquer 
tipo de violência – nada de 
prisões arbitrárias, ninguém 
tem de vandalizar símbolos 
de outro partido nem queimar 
casas de adversários políti-
cos, como está  a acontecer.

Há informações  confirma-
das segundo as quais o parti-
do no poder está a registar nú-
meros de cartões  de eleitores 
com indicações intimidató-
rias de que, em caso de votar 
em outro partido que não seja 
Frelimo, eles ficariam a saber 
e haverá graves consequên-
cias para quem agir de modo 
contrário. Esta maneira de fa-
zer política é quase generali-
zada tanto nas cidades quanto 
nas zonas rurais, o que pres-
supõe que seja uma forma 
de intimidação e constitui 
um tipo de fraude eleitoral.

Para citarmos alguns exem-
plos aleatórios que atentam 
contra a democracia tais 
como os casos do delegado 
político do MDM, no distri-
to de Macossa, na província 
de Manica, viu a sua casa in-
cendiada e o celeiro reduzido 

a cinzas. O cabeça-de-lista 
da Renamo, na província de 
Tete, Ricardo Tomás, foi cer-
cado por brigadistas do par-
tido no poder que o queriam 
“esfolar”. Para quê, a partir 
dos grandes gabinetes, ape-
lar a uma campanha ordeira e 
pacífica? Serve para enganar 
a comunidade internacional, 
porque níveis da violência 
continuam em alta. É assim 
que se faz política na nossa 
“pátria-amada” – dizer uma 
coisa bonita, para o público 
aplaudir, porém, na práti-
ca, fazer tudo ao contrário.

Vandalizar símbolos de 
outros, sobrepor panfletos, 
bandeiras, também, é crime. 
Destruir as delegações po-
líticas de outros partidos é 
crime punível nos termos da 
lei. Esses crimes continuam 
a ensombrar as campanhas 
eleitorais devido à compla-
cência que ainda  caracteriza 
alguns magistrados com li-
gações umbilicais ao regime.

É constrangedor como 
membros da Frelimo espan-
caram, na sua residência, o 
docente Aristides da Concei-
ção e sua esposa, Raina Leão, 
em Derre, província da Zam-
bézia, pelo facto de o casal 
ter recebido o cabeça-de-lista 
da Renamo. O professor foi 
espancado até ter de ser eva-
cuado para o hospital de refe-
rência. Que tipo de sociedade 
a Frelimo quer construir? A 
Frelimo “desconsegue” con-
viver com a diferença, ainda 

que o seu presidente apregoe 
paz e reconciliação. Nyusi 
não consegue fazer passar a 
mesma mensagem da paz e 
reconciliação aos seus cor-
religionários, que continuam 
a espancar os seus adversá-
rios e a vandalizar os símbo-
los de partidos concorrentes.

Em Janeiro de 2017, no 
distrito de Tambara, em Ma-
nica, o delegado do MDM, 
o docente Mateus Chiranga, 
foi assassinado, e o seu corpo 
veio a aparecer nos arredores 
da Cidade de Chimoio. Neste 
mês de Setembro de 2019, o 
casal Machiço Tonhuia e Elisa 
Merico foi encontrado morto, 
na sua casa, na localidade de 
Nhazombe, distrito de Milan-
ge, na Zambézia, depois de 
receberam várias vezes avisos 
para não militarem no MDM.

Quantos discursos tem 
Nyusi? Tem, pelo menos, 
dois discursos que se contra-
dizem – um para a sociedade 
e comunidade internacional e 
outro para membros da Freli-
mo para que continuem a es-
pancar a todos quantos sejam 
diferentes. É proibido ser di-
ferente, tipo Coreia do Norte 
e China Vermelha. A violên-
cia é parte integrante do ADN 
da Frelimo, por isso não há 
motivos para tanto espanto. 
Fica admirado quem não co-
nhece o “modus operandi” do 
partido no poder. A violência 
faz parte da Frelimo. O dia 
em que deixar de ser violenta 
terá perdido a sua essência, a 

sua alma, característica base.
A Frelimo é um partido 

que tudo faz para se manter 
no poder a qualquer preço 
nem que seja necessário pas-
sar por cima de cadáveres 
de inocentes. Insistimos per-
guntando com quem, afinal, 
Nyusi e a sua Frelimo se 
pretendem reconciliar? Será 
entre eles e não com aque-
les que ofendem, perseguem, 
espoliam e assassinam? Se 
é só entre eles, então, nós 
não entramos, por ser uma 
questão que só diz respeito à 
família do partido Frelimo.

O ataque que as tropas go-
vernamentais fizeram contra 
os militares da Junta Militar da 
Renamo, em Chipindaúmwe, 
distrito de Gondola, no dia 
em que o Papa Francisco aca-
bava de deixar o país, é sinal 
de que  Nyusi tem de convi-
ver com a diferença e vê no 
fuzil a solução dos problemas 
do país. Ele sabe que a guer-
ra é uma fonte inesgotável de 
enriquecimento sem causa, 
por isso não tem tempo para 
esperar por outras soluções.

Vemos a partir do Chimoio 
que a violação da Lei Eleito-
ral no que diz respeito à proi-
bição de uso de bens públicos 
em campanha é muito grave. 
O partido no poder faz uso de 
viaturas do Estado de forma 
descarada. São viaturas, por 
vezes, de uma direcção pro-
vincial toda. Algumas circu-
lam com chapas de matrícula 

tapadas ou sobrepostas com 
uma chapa com a inscrição 
“FRELIMO”. Outros partidos 
a lamentarem-se por falta de 
meios, enquanto o partido no 
poder desfila pelas ruas com as 
viaturas do Estado. Os fundos 
destinados à campanha eleito-
ral foram  desembolsados tar-
de. O porta-voz da Comissão 
Nacional de Eleições disse, 
três dias depois do arranque 
da campanha, que já haviam 
sido  disponibilizados fundos 
para a campanha. Disse mais 
que dois partidos ainda não 
receberam por não terem for-
necido o  seu número de conta 
bancária. Que mentira vergo-
nhosa! Esses tipos nem men-
tira já não sabem inventar!

Há cantigas que, por se-
rem de péssima qualidade, 
não conseguem fazer dor-
mir a um camelo. A cantiga 
da CNE não tem pauta que 
a qualifique por ser falsa. 
O  atraso do desembolso 
visa conferir vantagem ao 
partido governamental para 
se desdobrar sem concor-
rência. A Frelimo começou, 
faz tempo, a fazer fraudes 
com as saídas de Nyusi com 
meios do Estado, alegando 
missão de Estado enquanto 
é para actividades partidá-
rias.  A fraude, violência e 
discriminação fazem parte 
da Frelimo. Não será com o 
discurso de paz e reconci-
liação  do Santo Padre que  
mudará  o ADN da Frelimo.

E
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Opinião

Por Hamilton S. S. De Carvalho

I. Na última terça-feira fo-
ram a enterrar os restos mor-
tais de Dom Paulo Mandlate 
o “Bispo de Tete” como cari-
nhosamente o chamávamos. 
Paulo Mandlate foi-me parti-
cularmente marcante por isso 
inesquecível porque também 
eu (como muitos) sou filho 
daquela abençoada Província. 
Foi com profundo desgosto 
que recebi a notícia da sua 
partida do mundo dos vivos 
para o mundo da espiritualida-
de, mas fico reconfortado por 
saber que um homem de Deus 
só pode estar neste momento 
sento à direita de Deus pai e 
todo-poderoso. Na sua passa-
gem pastoral e de peregrina-
ção à Tete, Mandlate, dirigiu 
com sabedoria e com Mestria 
de Cristo a Diocese de Tete 
por longos anos (1976-2009). 
Com ele relembro a memó-
ria do meu Pai que trabalhou 
diretamente com o Bispo na 
Cáritas Diocesana e cujos re-
latos que me chegavam sobre 
a sua pessoa e em primeira 
pessoa eram sempre de grande 
humanismo, visão e inteligên-
cia. Mais: a doutrina Cristã-
-Católica e o Santo Evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo 
chegaram até nós por ele. Foi 
o Bispo que me crismou. Por-
tanto, o meu e nosso Senhor 
Bispo. A Paróquia dos Santos 
Mártires de Uganda chora pelo 
desaparecimento do seu Pas-
tor. Estamos enlutados. Mas, 
porque os desígnios de Deus 
são o que tem de ser, temos de 
aceitar a morte e deixar que a 
alma do nosso Bispo descan-
se entre os esplendores da luz 
perpétua como temos de acei-
tar que a vida continue que é o 
que Deus também quer, que a 
vida continue, que nos agarre-
mos a sua obra e oremos para 
que saibamos honrar e amar o 
seu legado para melhorarmos 

cada vez mais e mais a nossa 
relação interpessoal. E, para 
continuarmos com a vida, 
abracemos FRANCISCO; co-
mecemos então por dar boas 
vindas ao Santo Padre o Papa 
Francisco e em cronologia. 

II. Foi precisamente a trinta 
anos atrás que sua eminencia 
o Cardeal Dom Alexandre 
dos Santos recebia com estas 
palavras “Hoyo-Hoyo San-
to Padre, Bem-vindo Sejais” 
sua santidade o saudoso Papa 
João Paulo II em 1988 depois 
de ter sido coroado por uma 
criança moçambicana de mui-
to poucos aninhos e que hoje 
tive o prazer de a conhecer 
em pessoa. Claro que de cara, 
apercebi-me, quão abençoada 
ela é pelas qualidades inco-
mensuráveis que a sua pessoa 
revela. E, aproximar-se de 
pessoas que estiveram tão per-
to do Santo Padre é com certe-
za aproximar-se da Santidade. 
Aliás, quem nos conta bem 
uma proximidade do género é 
o Prof. Doutor Padre Fernão 
Magalhães Massena que na 
sua recente visita à nova De-
legação da Universidade Ca-
tólica de Moçambique (UCM) 
no Maputo se deparou e nos 
relatou um cenário de sauda-
ção quase que idêntico a este. 
Por isso, exorto a todo o povo 
Moçambicano do Rovuma ao 
Maputo e do Índico ao Zum-
bo, apesar de, o meu governo 
(uma vez mais) ter apenas op-
tado em decretar tolerância de 
ponto à Maputo-província e 
Cidade, quando devia de ser à 
escala nacional para que todos 
os Cristãos-Católicos e crentes 
de outras confissões religiosas 
pudessem acorrer com tranqui-
lidade ao local ou por exemplo 
aos locais onde os Municípios 
e governos provinciais colo-
cassem à disposição telas gi-
gantes com transmissão direta 

da visita papal aos Cidadãos 
Moçambicanos, ainda assim, 
apelo para que os moçambica-
nos afluam aos locais onde po-
demos ver e ouvir a mensagem 
do Santo Padre para os mo-
çambicanos e para o Mundo e 
acompanhá-lo em oração, nem 
que para isso, tenhamos de pas-
sar por ZAQUEU, subir numa 
árvore só para o ver e ouvi-lo. 
Aproximem-se da Santidade! 
Quem se aproxima da Santi-
dade, aproxima-se da salvação. 
Será um grande momento para 
o Mundo e um momento uní-
voco para todos os moçambi-
canos. Facto que nos orgulha e 
motivo para desta vez dizermos 
em coro: Hoyo-Hoyo Santo 
Padre, Bem-vindo Sejais!  

III. Ora, do Santo Padre, 
devo dizer, o que me parece que 
mereça ser meditado em ante-
visão ao seu discurso tem que 
ver com a relação ad eternum 
que deve existir entre a Repu-
blica, o Direito Internacional, 
as Relações internacionais e 
a Sementeira de João Paulo II 
que data de 1988. Da Repúbli-
ca – a ética republicana e a con-
dução de uma política interna e 
externa dentro do quadro cons-
titucional de interdependência; 
do Direito internacional – a 
consciência partilhada do seu 
valor normativo e a responsa-
bilidade internacional face ao 
sistema internacional de pro-
teção dos direitos humanos da 
ONU (pós-1945); das Relações 
internacionais – a capacidade 
de minimizar cada vez mais o 
recurso à força da lei. Para o 
efeito, julgo que o Santo Padre 
pode ajudar a salvar essa rela-
ção diplomática que tem vindo 
a perder força na teoria das re-
lações internacionais subme-
tendo este importante ramo do 
saber ao declínio. Espero ain-
da, que a oração-conjunta que 
será feita por intermédio de sua 

santidade nos ajude a encontrar 
nas eleições próximas o Pre-
sidente certo para o País; um 
Presidente que personifique o 
Estado, a unidade política e 
que consiga garantir a pereni-
dade e continuidade das nossas 
instituições políticas dentro de 
um estatuto de neutralidade, 
imparcialidade e do carater su-
prapartidário que no cômputo 
geral é o que carateriza o exer-
cício das funções presidenciais 
numa verdadeira República 
Constitucional democrática e 
de Justiça social; um Presiden-
te que possa ter a sabedoria (se 
não for de CRISTO pelo menos 
de ROSÁRIO) e a arte neces-
sária para com ela saber lidar 
com as adversidades, que possa 
encontrar o equilíbrio/concerto 
necessário à crise tripla que en-
volve (i) o sector bancário, (ii) 
os orçamentos públicos e (iii) 
o crescimento económico sem 
escapar o drama de imigrantes 
– que poem em marcha atrás os 
princípios do Estado de Direito, 
a Democracia Universal Plura-
lista e os direitos fundamentais 
do homem. De forma resumi-
da, circunscrever-se-iam no 
tipo de visão que o Presidente 
teria em matéria da crise finan-
ceira e da crise da sociedade/ci-
vilizacional que revelam o fra-
casso da sociedade aberta face 
ao princípio do mercado, de 
ressonância liberalista suplan-
tada pela visão cosmopolita da 
autodeterminação democrática 
de Immanuel KANT. 

IV. Qualquer trajetória que 
possamos traçar terá de ter 
presente a inteligência de SÉ-
NECA que advertia no sentido 
de que “a necessidade, essa 
grande protetora da fraqueza 
humana, não atende as leis” 
daí que como diria J.J ROU-
SSEAU, Du Contrato Social, 
ou príncipes du droit politique 
(1762), L. I, cap. III “Le plus 

for n’est jamais assez fort pour 
être toujours le maître, s’il ne 
transforme sa force en droit, et 
l’obéissance en devoir. De là 
le droit du plus fort; droit pris 
ironiquement en apaparence”, 
isto é, o mais forte nunca é for-
te o suficiente para sempre ser 
o Mestre, se não transformar 
a sua força em lei e a sua obe-
diência em dever. Daí o direi-
to dos mais fortes; um direito, 
diga-se de passagem, tomado 
ironicamente pela aparência. 
Cumprir a Lei é começar por 
cumprir a Lei democrática; e 
cumprir a Lei democrática é 
cumprir os seus princípios, e 
cumprir os seus princípios é 
fazer com que haja alternância 
do poder e com isso é dar vida 
à democracia. E, neste sentido 
estou alinhadíssimo com o Bis-
po de Pemba e sinceramente 
espero que o Povo soberano 
faça coro em outubro próximo. 
Uma democracia refém da di-
tadura legislativa não é demo-
cracia. Uma democracia sem 
rotativismo democrático não é 
democracia. Não vamos deixar 
a democracia enterrar-se. É o 
Povo que se enterra com ela. 
Diriam de viva voz os críticos 
da democracia: de que nos ser-
ve a democracia se o povo con-
tinua a enterrar-se na miséria, 
na desigualdade de condições 
e de qualidade de vida? E eu, 
porque acredito infinitamen-
te na ideia de que os homens 
regeneram-se, relembraria aos 
céticos que o Poder ainda re-
side no Povo. Eis, o triunfo 
democrático e dos que amam 
à Democracia, à Liberdade e 
à Igualdade! Agora que o sua 
Santidade o PAPA FRANCIS-
CO veio regar a sementeira de 
JOÃO PAULO II o meu desejo 
é que possamos usufruir de to-
dos esses frutos!

Hoyo-Hoyo Santo Padre, 
Bem-vindo sejais!

Um até sempre ao nosso “Bispo emérito de Tete” o Dom Paulo Mandlate (1934-2019): A 
nossa homenagem de reconhecimento e gratidão infinita!
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Guarda Presidencial trancou os 
portões e o “sacrificado” foi o 
comandante de Nampula

ministro do Inte-
rior, Basílio Mon-
teiro, que também 
é chefe da brigada 

do partido Frelimo para a 
Zamézia, suspendeu, na pas-
sada quinta-feira, Joaquim 
Sive do cargo de comandan-
te da PRM em Nampula, na 
sequência da tragédia de 
quarta-feira no Estádio “25 
de Junho”, durante o comí-
cio de Filipe Nyusi, em que 
morreram dezoito pessoas 
por asfixia e esmagamento.

A Procuradoria-Geral da 
República ainda não agiu 
contra os organizadores do 
evento, neste caso o partido 
Frelimo, para a devida res-
ponsabilização pelas mortes.

Se, até ao dia da altura da 
tragédia, o número de mortos 
era de dez, a última actualiza-
ção indica que o número subiu 
para dezoito, mas sem confir-
mação do Hospital Nampula, 
que está a gerir o assunto a sete 
chaves para não comprometer 
a imagem do partido Frelimo.

As pessoas que acorreram 
ao comício algumas delas tra-
zidas por camiões de distritos 
do interior, na sua maior parte 
foram para ver os músicos a 
actuarem e, quando a actuação 
dos músicos terminou e ia co-
meçar a intervenção de Filipe 
Nyusi, a população quis aban-
donar o local, mas a organi-
zação e os elementos da Casa 
Militar que fazia a segurança 
do evento encerraram os por-
tões, obrigando a que as pes-
soas ficassem no recinto até 
Nyusi terminar o seu comício.

Um despacho detalhado do 
Centro de Integridade Pública, 
feito pelos seus repórteres no 
local, indica que os agentes 
da Casa Militar, dirigidos pelo 
próprio chefe da Casa Militar, 
general Joaquim Mangrasse, 
bloquearam os três portões 
existentes no estádio, não per-

mitindo a entrada e saída de 
pessoas a partir do momento 
em que Filipe Nyusi entrou.

O discurso de Nyusi estava 
previsto para as 15h00. A par-
tir desta hora, ninguém mais 
podia sair do local. Mas Nyu-
si chegou com um atraso de 
cerca de meia hora. Discursou 
até cerca das 17h00. Enquanto 
Nyusi falava, milhares de pes-
soas foram tentando sair do 
local, incluindo jornalistas. A 
segurança da Casa Militar não 
deixou que as pessoas saíssem.

“Eu próprio quis sair e fui 
impedido. Acabei saindo pela 
porta pequena, pois estava aci-
ma da hora do fecho”, contou 
um jornalista ao Boletim do 
Centro de Integridade Pública.

As pessoas foram-se aglo-
merando perto do único por-
tão que esteve aberto durante 
o dia, mas não lhes foi per-
mitido sair. Assim que Filipe 
Nyusi e a sua comitiva aban-
donaram o local, as pessoas, 
já há muito aborrecidas de 
permanecerem no recinto, 
quiseram sair ao mesmo tem-

po, gerando-se a confusão.
Segundo o Centro de Inte-

gridade Pública, na altura da 
tragédia os jornalistas da co-
mitiva da campanha de Nyusi 
e grande parte dos agentes da 
Casa Militar já haviam saído 
do local. Quando a notícia do 
incidente começou a espalhar-
-se pela cidade, os jornalis-
tas correram para o Hospital 
Central de Nampula para ten-
tar captar imagens de feridos 
que iam dando entrada, mas, 
de novo, os agentes da Casa 
Militar entraram em acção 
e impediram os jornalistas 
de realizarem o seu trabalho.

Quatro jornalistas foram 
agredidos e impedidos de 
captar imagens. Os que já 
haviam captado algumas 
imagens foram obrigados a 
apagá-las, sob ameaças de 
tortura por homens que em-
punhavam armas de fogo.

“Eufrásio Gilberto, opera-
dor de câmara da ‘HAQ TV’ 
(uma televisão islâmica lo-
cal), foi ameaçado com uma 
arma de fogo do tipo pistola 

quando era forçado a entregar 
a máquina. Leonardo Gimo, 
da ‘TV Sucesso’, foi força-
do a apagar todas as imagens 
que tinha conseguido captar”, 
contou-nos um jornalista que 
presenciou a cena no Hospital 
Central de Nampula. Um ope-
rador câmara da STV, uma das 
maiores televisões nacionais, 
também foi vítima da operação 
dos agentes da Casa Militar.”

Sobre a suspensão do co-
mandante da PRM em Nam-
pula, o Centro de Integridade 
Pública estranha esse facto, 
considerando que a seguran-
ça do local do evento onde 
ocorreu a tragédia não estava 
sob direcção da Polícia. “É 
a Casa Militar que vela pela 
segurança do Presidente, que, 
apesar de estar em campanha, 
mantém as funções e, por isso, 
goza de todos os privilégios 
que lhe são conferidos por lei.”

“Os efectivos da Casa Mi-
litar provêm essencialmente 
das Forças Armadas e das 
forças policiais, em regime de 
destacamento. Durante o tem-

po de destacamento, os efec-
tivos ficam totalmente subor-
dinados à Direcção da Casa 
Militar”, refere a Presidência.

Segundo o Centro de In-
tegridade Pública, Basílio 
Monteiro agiu na qualidade de 
ministro do Interior para sus-
pender o comandante provin-
cial da Polícia, mas ele é tam-
bém parte interessada no caso. 
Basílio Monteiro esteve em 
Nampula no local do incidente 
a acompanhar Filipe Nyusi em 
campanha. Basílio Monteiro 
integra a campanha de Nyusi, 
enquanto membro da brigada 
central da Frelimo que actua 
na província da Zambézia.

Além da suspensão do co-
mandante da PRM em Nam-
pula, foi criada uma Comissão 
de Inquérito, que está a levar 
a cabo uma investigação e, 
dentro de quinze dias, deverá 
emitir um relatório detalhado 
sobre as causas da tragédia, 
segundo informou Moisés 
Gueves, director de Inspecção 
do Comando-Geral da Polícia.

Segundo o jornal “Ikweli”, 
editado em Nampula, parte 
de uma bancada, concreta-
mente a que está localizada 
à direita do portão principal 
do Estádio, cedeu e os espec-
tadores ficaram em pânico, 
o que resultou na procura de 
uma saída, em debandada.

Apesar de o partido Fre-
limo continuar a insistir 
que são dez mortos verifi-
cados, órgão de indepen-
dentes falam em dezasseis.

Um facto a assinalar é que o 
partido Frelimo e o seu candi-
dato, Filipe Nyusi, continua-
ram com a sua campanha pela 
província, o que quer dizer 
que o número de mortes, ape-
sar de elevado, não demoveu 
a Frelimo de continuar com 
a sua agenda. O máximo que 
fez foi observar um minuto 
de silêncio na quinta-feira. 

Nacional
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apartamento localiza-se no 
Condomínio “Varandas de 
Maputo”, na Av. Julius Nyere-
re, n.o 760, 4o andar esquer-
do, casa que está registada 
na Conservatória do Registo 
Predial de Maputo sob o nú-
mero 693, a folhas 68 do livro 
B/6. A casa pertencia a Lizete 
Izilda Simões Maia, faleci-
da esposa de Manuel Chang, 
que a havia comprado a uma 
empresa denominada “Socie-
dade de Construções Catem-
be”, que, no negócio com a 
esposa de Manuel Chang, es-
tava representada pelo sócio 
António Chotalal Nathooram.

No dia 8 de Fevereiro de 
2016, Lizete Izilda Simões 
Maia, sendo ainda viva, doou 
o referido apartamento à sua 
filha Manuela Solange Mar-
tins Chang, que detém ou-
tras várias propriedades dos 
pais em seu nome. Lembre-
-se que Manuela Chang 
comprou também um apar-
tamento luxuoso no edifí-
cio “Michelangelo Towers”, 
em Sandton, Joanesburgo, 

por 5,5 milhões de rands.
Segundo o livro da Conser-

vatória do Registo Predial, a 
que a investigação do “Canal 
de Moçambique” teve aces-
so, a filha de Manuel Chang 
registou a doação da mãe 
com a referência 84134. A 
esposa de Manuel Chang vi-
ria a perder a vida num aci-
dente de viação em Julho de 
2016, cinco meses depois de 
ter doado a casa à sua filha.

No dia 10 de Maio de 2018, 
Manuela Solange Martins 
Chang, a filha de Manuel 
Chang, decide vender o apar-
tamento a um comprador apa-
rentemente normal. Na verda-
de, uma compradora, que se 
chama Daisy Mimi de Sousa. 
Uma rapariga que, na altura 
do negócio, tinha 25 anos ape-
nas. Mas quem é, então, essa 
rapariga abastada, que, aos 
25 anos de idade, adquire um 
apartamento num prédio novo 
em plena Av. Julius Nyerere? 
Uma simples verificação ao 
Bilhete de Identidade de Daisy 
de Sousa conduz-nos ao polvo.

O nome Daisy Mimi de 
Sousa pode não criar curiosi-
dade. Mas já não acontece o 
mesmo quanto à sua filiação. 
Daisy Mimi de Sousa é filha 
de Modi Adriano Maleiane, a 
filha de Adriano Maleiane. Ou 
seja, a menina que comprou o 
apartamento da família Chang 
é, nada mais, nada menos, que 
a neta de Adriano Maleiane, 
o ministro das Finanças que, 

neste momento, está a fazer 
tudo para renegociar a dívida 
avalisada por Manuel Chang, 
num processo em que recebeu 
cerca de 8 milhões de dóla-
res em subornos e usou para 
adquirir muito património. 
Está preso na África do Sul.

Mas as coincidências não 
param por aí. É que a filha de 
Manuel Chang foi tão bon-
dosa com a neta de Adriano 
Maleiane ao ponto de vender 
a tal casa pela módica quantia 
de 80.000 dólares (qualquer 
coisa como cinco milhões de 
meticais). Ora, na Av. Julius 
Nyerere não existe um apar-
tamento a esse preço. O pre-
ço mínimo dos apartamentos 
ronda os 15 milhões de me-
ticais, segundo uma consul-
ta que fizemos às empresas 
imobiliárias que vendem 
apartamentos naquela zona.

Segundo o contrato de 
compra e venda que temos 
em nossa posse, a filha de 
Manuel Chang declarou, no 
acto da escritura da compra 
e venda, que recebeu ape-

nas cinco milhões e cinco 
mil meticais da comprado-
ra e neta de Maleiane, em 
troca do apartamento. E, 
como resultado, pagou a 
SISA (que é o imposto so-
bre a transmissão de imo-
biliário a título oneroso) de 
110.000,00 meticais. Por ou-
tras palavras, foi uma espé-
cie de oferta entre a família 
Chang e a família Maleiane, 
a nível dos descendentes.

Adriano Maleiane disse 
ao “Canal de Moçambique”, 
através de um porta-voz, que 
se trata de mera coincidên-
cia e que não há razões para 
o seu nome ser associado a 
essa transacção, tanto mais 
que a sua filha Modi Me-
laiane e a sua neta Daisy de 
Sousa são, ambas, maiores 
de idade, podendo transac-
cionar dentro da sua autono-
mia de vontade. Através do 
mesmo porta-voz, Modi Ma-
leiane apenas confirmou a 
transacção, mantendo a narra-
tiva de “mera coincidência”. 

de Moçambiquede Moçambique
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Nampula, Niassa e Cabo Delgado

Participação Política da Juventude no Norte de Moçambique
Este é um policy brief que resume um estudo mais amplo sobre ‘Liderança, Juventude e Coesão Social 

em Moçambique’

s jovens (18-24 
anos) compõem um 
quarto do eleitora-
do moçambicano. 

Esta camada jovem, nascida 
após 1994, vive numa realidade 
diferente da dos seus pais. Eles 
são alfabetizados e têm acesso 
à informação. Eles são instruí-
dos e não vêem o Estado como 
o único empregador possível.
A 15 de Outubro muitos deles 
irão votar pela primeira vez.
Para compreender melhor a 
Juventude moçambicana, o 
CDD encomendou um es-

tudo sobre participação po-
lítica nas 3 Províncias do 
Norte de Moçambique (Nam-
pula, Cabo Delgado e Niassa).
O estudo baseia-se nos da-
dos colectados em Julho de 
2019, com uma participação 
de 1.370 jovens, garantindo 
a representatividade, ao nível 
regional, dos dados colec-
tados, com uma margem de 
erro de +/- 3% pontos e um 
nível de confiança de 95%.
De forma geral, os dados mos-
tram uma ima- gem da juven-
tude moçambicana que é po-

litica- mente marginalizada.
Embora 83% dos partici-
pantes afirme que os jovens 
devem participar na resolu-
ção de proble- mas das suas 
comunidades, 60% diz não 
se sen- tir à vontade para fa-
lar o que pensa; 74% diz que 
nunca ou raramente partici-
pa de reuniões da comunida-
de e mais de 80% afirma que 
nunca ou raramente entra em 
contato com os líderes locais.
Questionados sobre as barrei-
ras face à par- ticipação políti-
ca dos jovens, 64% aponta para 

educação e informação, en-
quanto 23% apontam para opor-
tunidades. Os restantes 13% 
aponta para a falta de coragem.
A análise de regressão revela 
importantes dis- paridades so-
cioeconómicas. Os jovens em-
prega- dos, ou seja, jovens com 
emprego e renda, são mais pro-
pensos a dizer que se sentem à 
vontade para falar o que pen-
sam; mais inclinados a partici-
par de reuniões da comunidade 
e mais dis- postos a entrar em 
contato com os líderes locais.
Este padrão é consistente com 

o argumento “sem burguesia, 
sem democracia” de Barring-
ton Moore1, o qual sugere que 
os interesses econó- micos são 
os principais motores da con-
solida- ção democrática. Quan-
do uma classe média que paga 
impostos exige representação, 
a elite será forçada a fazer con-
cessões, que poderão ser es- 
tendidas às classes mais baixas.
A análise de regressão também 
mostrou que a educação tem um 
efeito, independente do empre- 
go. Os jovens instruídos têm 
maior probabilidade de discutir 

O
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Participação Política da Juventude no Norte de Moçambique
Este é um policy brief que resume um estudo mais amplo sobre ‘Liderança, Juventude e Coesão Social 

em Moçambique’

• Segundo, a juventude 
marginalizada repre-
senta uma bomba sob o 
eleitorado moçambica-
no. Se mobilizada, po-
deria mudar o cenário 
político, para sempre.

Notas Metodológicas

Este policy brief resume 
os dados da pesquisa co-
lectados em Julho de 2019.
Os dados foram colectados 
através de platafor- ma inova-
dora, desenvolvida pela Sau-
ti em parceria com a startup 
de tecnologia Source Code.
Os entrevistados foram amos-
trados aleatoria- mente num 
banco de dados, contendo 
mais de 200.000 números 
de telefones celulares em to-
das as províncias.
Os entrevistados receberam 
um SMS que os convidava a 
participar na pesquisa. O con-
vite foi aceite através da in-
serção de um código cur- to, 
que desencadeava um conjun-
to de pergun- tas administra-
das aos entrevistados por via 
da USSD. Ao concluir todas 
as perguntas, os entre- vista-
dos receberam um SMS con-
firmando a sua participação 
e incluindo recargas de cré-
dito no valor de 10 Meticais.
1.562 pessoas iniciaram a 
pesquisa, incluin- do 1.370 
do grupo alvo (jovens nas 
três provín- cias do norte). 
1.242 participantes do grupo-
-al- vo responderam à pes-
quisa, apresentando uma taxa 
de conclusão geral de 91%.
Os dados continham ten-
dências menores. Meninos 
e jovens em Nampula fo-
ram super-a- mostrados, en-
quanto meninas e jovens em 
Cabo Delgado e Niassa fo-

política, no seio familiar; maior 
proba- bilidade de acreditar e dizer 
que os jovens devem participar na 
resolução de problemas da comu-
ni- dade e mais tendentes a apon-
tar oportunidades como barreiras 
à participação política dos jovens.

Os resultados têm implicações 
políticas:

• Primeiro, educação e criação 
de empre- gos não são apenas 
imperativos econó- micos, 
são também cruciais para a 
con- solidação democrática;

ram proporcionalmente sub- 
-amostrados (ver Tabela).
As tendências foram corrigi-
das usando pesos pós-estrati-

ficação. Os pesos foram cal-
culados usando a função ‘svy’ 
do pacote ‘survey’ para R.
Os dados ponderados são re-

publicidade

presentativos ao nível regio-
nal, com uma margem de erro 
de +/- 3% dos pontos e um 
nível de confiança de 95%.
Os dados foram analisados 
usando modelos de regressão 
(OLS e estimativas de máxi-
ma verossimilhança). As va-
riáveis independentes incluí-
ram sexo, idade, localização, 
educação e emprego. Um ní-
vel de significância de 5% foi 
utilizado ao longo da análise.

Comparação das distribuições amostrais e populacionais
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Governo estabelece 2024 como 
prazo para conclusão dos debates 
sobre o Fundo Soberano

Director da “Barloworld” trabalhava em 
Moçambique com documento falsos

Governo diz que 
a decisão da cria-
ção de um Fundo 
Soberano  para 

gerir as receitas provenien-
tes da indústria extracti-
va, em particular do gás, a 
ser explorado a partir de 
2023 na Bacia do Rovuma, 
é irreversível, e já estabele-
ceu 2024 como prazo para 
a conclusão dos debates.

Neste momento, os deba-
tes são sobre a questão de 
saber quanto  dinheiro  será 
canalizado para o Fundo 
Soberano  e os volumes de 
poupança e de investimento.

“A reflexão que estamos 
a fazer não é se vamos, ou 
não vamos, criar.  Está cla-
ro que vamos ter”, disse, em 
Maputo, o ministro da Eco-

nomia e Finanças, Adriano 
Maleiane, durante  uma con-
ferência  denominada “Cons-
truindo a resiliência para um 
crescimento de longo pra-
zo”, organizada pelo jornal 
britânico “Financial Times”.

O  Banco de Moçambi-
que está a conduzir os deba-
tes sobre a criação do Fundo 
Soberano. Há afirmações de 
que o Fundo Soberano  deve 
ser gerido com critérios de 
boa governação, transpa-
rência e independência e 
deve incluir vários interve-
nientes, incluindo organiza-
ções não-governamentais.

Segundo Adriano Maleia-
ne, o prazo para a conclusão 
dos debates é 2024, um ano 
depois do início da explora-
ção do gás na Bacia do Ro-
vuma, em Cabo Delgado.

O Governo diz que, com 
parte do valor, quer  diversi-

ficar a economia. Segundo 
o Governo, a agricultura, as 
pescas, o turismo e a indústria 
são áreas que devem merecer 
prioridade, e fala também no 
investimento  na educação e 
na formação técnico-profis-
sional, para que a população 
tire proveito das oportunida-
des que vão ser criadas com 
o crescimento económico.

Se parece haver consenso 
sobre a necessidade da cria-
ção do Fundo Soberano, há 
receios sobre a sua gestão, 
alimentado pela forma pouco 
transparente e irresponsável 
como o Governo tem gerido o 
bem comum. O receio maior 
é que o de que o Fundo So-
berano  seja um “saco azul” 
para servir interesses do gru-
po dirigente, como acontece 
com os fundos do Instituto 
Nacional de Segurança Social. 

director-geral da 
“Barworld Equi-
pamentos” (uma 
empresa de ven-

da de equipamento pesado), 
de nome Mark Gavin Meyer 
Kruger, foi suspenso pelo Mi-
nistério do Trabalho e deverá 
responder a um processo-cri-
me por porte de documentos 
falsos, entre os quais o Bilhete 
de Identidade e a autorização 
de trabalho.

Tal situação foi descoberta 
no âmbito do controlo da lega-
lidade laboral realizado pela 
Inspecção-Geral do Trabalho 
no dia 17 de Julho de 2019.

Segundo a Nota/Ref. N.º 

640/024/DNIC/2019, de 8 de 
Agosto, da Direcção Nacio-
nal de Identificação Civil, o 
Bilhete de Identidade perten-
cente ao cidadão Mark Gavin 
Meyer Kruger, de nacionalida-
de sul-africana, foi obtido de 
forma fraudulenta, usando um 
Assento de Nascimento falso, 
o que constitui crime previsto 
e punido pelos Artigos 535 e 
542 do Código Penal aprova-
do pela Lei n.º 35/2014, de 31 
de Dezembro.

Mark Gavin Meyer Kruger 
trabalhava também sem a de-
vida comunicação ao ministro 
que superintende a área do 
Trabalho ou a quem este de-

legar, o que constitui violação 
do disposto no Artigo 8 do Re-
gulamento dos Mecanismos e 

Procedimentos para Contrata-
ção de Cidadãos de Naciona-
lidade Estrangeira, aprovado 

pelo Decreto n.º 37/2016, de 
31 de Agosto.

  ndré Mulungo
andremulungo4@gmail.com
A

O

O
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de Moçambique
Canalha
Suplemento humorístico 

AJM/2019

Os jornalistas 
morreram de asfixia 

no campo

O azar do Bang!

No caso Aqua Park, a 
imprensa fez muito 

barulho. Desta vez em 
Nampula morreram mais 
pessoas e não há notícias
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colaborar com a Procura-
doria-Geral da República.

“Os EUA solicitaram infor-
mações. O nosso escritório 
forneceu as informações que 
pôde, mas eles nunca fornece-
ram informações satisfatórias 
do que estávamos a solicitar. 
Tudo o que eles forneceram 
num determinado momento 
é o que já tínhamos nas nos-
sas investigações. Foi assim 
que os EUA criaram a im-
pressão de cooperação, com 
a qual trabalhamos”, argu-
menta Beatriz Buchili naque-
la que pode ser considerada 
a última batalhara para evitar 
que Chang seja extraditado 
para os EUA, onde é espera-
do para ser julgado no caso 
ligado às “dívidas ocultas.”

Mas Beatriz Buchili não diz 
porquê nunca usou a pouca in-
formação que já tinha para a 
responsabilização. Há um sen-
timento de que, pela gravidade 
do caso e pelas informações 
disponíveis,  há muito que 
Chang e outros envolvidos nas 
dívidas deviam ter sido presos 
preventivamente, em Moçam-
bique, mas nada disso foi feito.

Beatriz Buchili prossegue 
no seu recurso afirmando que 
o caso é muito importante 
para Moçambique, uma vez 

que as infracções penais cau-
saram efeitos devastadores na 
economia de Moçambique.

Beatriz Buchili diz que o 
Estado quer  julgar o caso com 
“sucesso para demonstrar o 
seu compromisso, competên-
cia e capacidade no combate à 
corrupção”, para convencer os 
doadores a retomarem o finan-
ciamento directo ao Orçamen-
to do Estado, suspenso exac-
tamente porque o sistema não 
queria responsabilizar os auto-
res das dívidas, mesmo tendo 
matéria suficiente para o fazer.

No meio de tanto descrédi-
to a que está votada a Justiça 
moçambicana, particular-
mente a Procuradoria-Geral 
da República, Beatriz Buchi-
li insiste que Moçambique 
tem capacidade para proces-
sar Chang e os co-autores.

“As instituições judiciais do 
Ministério Público são efecti-
vamente utilizadas por orga-
nizações da sociedade civil. 
As organizações da socieda-
de civil confiam nas institui-
ções judiciais e promotoras 
de Moçambique. Um exem-
plo disso é ilustrado pelo Fó-
rum no seu depoimento para 
provar a sua eficácia como 
uma rede de organizações”, 
diz Beatriz Buchili. em alu-

são ao facto de o Conselho 
Constitucional ter declarado 
nula a dívida da EMATUM.

O novo ministro da Justi-
ça e Serviços Correcionais da 
África do Sul, Ronald Lamola, 
deu ordens para a reavaliação 
da decisão do seu antecessor, 
Michael Masutha, de extradi-
tar Chang para Moçambique.

Um dos fundamentos de 
Ronald Lamola é o de que é 
irracional enviar Chang para 
Moçambique, uma vez que ele 
tem imunidade e não há garan-
tias de responsabilização em 
Moçambique. Depois das de-
clarações de Ronald Lamola,  o 
sistema mandou Chang renun-
ciar ao mandato de deputado.

A alegada renúncia do man-
dato por parte de Chang é vista  
como uma estratégia da Frelimo 
com vista a esvaziar os argu-
mentos de Ronald Lamola. A 
Frelimo está numa luta para fa-
zer cair o recurso do Fórum de 
Monitoria do Orçamento, uma 
congregação de organizações 
não-governamentais moçambi-
canas, que pediu ao Tribunal Su-
premo da África do Sul e ao mi-
nistro Ronald Lamola a revisão 
da decisão de Michael Masutha.

Chang está preso na África 
do Sul desde 29 de Dezem-
bro de 2018, em consequên-
cia de um mandado de captura 
internacional emitido pelos 
Estados Unidos da América, 
que acusam Manuel Chang de 
conspiração para cometer frau-
de, conspiração para cometer 
fraude envolvendo títulos mo-
biliários e conspiração para 
cometer lavagem de dinheiro.

O que Beatriz Buchili pre-
tende, no seu recurso, é que o 
actual ministro da Justiça e Ser-
viços Correccionais implemen-
te a decisão do ex-ministro da 
Justiça, em 21 de Maio de 2019, 
de extraditar Manuel Chang 
para Moçambique. Quer  tam-
bém que o Tribunal Supremo 
da África do Sul “decida para 
que país o requerente deverá ser 
extraditado” e remeta a decisão 

ao ministro, para sua reconside-
ração com base nas informações 
actuais apresentadas no recurso.

Beatriz Buchili expõe 
Moçambique ao ridículo
O “Canal de Moçambique” 

ouviu Andre Thomashausem, 
professor de Direito Interna-
cional na University of South 
Africa, para ter a sua opinião 
sobre o recurso da Procurado-
ria-Geral da República. Quando 
o actual ministro da Justiça da 
África do Sul pediu a reavalia-
ção da decisão do seu anteces-
sor, teve em consideração uma 
opinião publicada, na altura, 
por Andre Thomashausen, que 
dava conta de que “o pedido 
de extradição de Moçambique 
é uma farsa e não deveria ter 
sido considerado um pedido de 
extradição válido.” É preciso 
lembrar que um dos elementos 
que foi criticado no pedido de 
extradição é que Manuel Chang 
tinha, nessa altura, imunidade 
e, por isso, não podia ser deti-
do em Moçambique. Foi por 
isso que o actual ministro da 
Justiça da Africa do Sul enten-
deu que era irracional extradi-
tar Chang para Moçambique.

Pelo facto de a opinião de 
Thomashausen ter sido leva-
da em conta pelo ministro da 
Justiça, Beatriz Buchili ten-
ta desmontar a tese de Tho-
mashausen, afirmando que é 
apenas uma opinião cheia de 
insinuações e preconceitos.

Em entrevista ao “Canal de 
Moçambique”, Thomashausen, 
que nos remeteu para uma en-
trevista que havia dado ao “we-
bsite” “Moz24”, declarou que 
Beatriz Buchili está a expor Mo-
çambique ao ridículo. “A falta 
de capacidade profissional como 
advogada e o desconhecimento 
do Direito Internacional Públi-
co em matéria de extradição 
está evidente nas declarações 
que manda entregar aos tribu-
nais na África do Sul, expon-
do Moçambique ao ridículo.”

Extradição de Manuel Chang

Última cartada de Beatriz Buchili e a 
zanga contra os norte-americanos e 
Andre Thomashausen

uma clara e derra-
deira tentativa de 
salvar o ex-ministro 
das Finanças, Ma-

nuel Chang, da Justiça norte-
-americana, a Procuradoria-
-Geral da República submeteu 
um recurso ao Tribunal Supre-
mo da África de Sul, Divisão 
de Gauteng, pedindo a revisão 
do despacho do ministro da 
Justiça, Ronald Lamola, que 
revogou a decisão do seu an-
tecessor, Michael Masutha, 
que havia determinado a extra-
dição de Chang para Maputo.

Num documento de 133 
páginas, com a data de 23 de 
Agosto, Beatriz Buchili in-
siste que Chang deve ser ex-
traditado para Moçambique, 
com fundamentos de que ele 
lesou o Estado moçambicano 
e as suas acções criminosas 
concorreram para a devasta-
ção da economia e, por isso, 
é importante que seja julgado 
em Maputo, para  o Estado 
recuperar os bens. No docu-
mento assinado por Beatriz 
Buchili, o Ministério Público 
atira-se aos Estados Unidos, 
acusando-os de falta de serie-
dade, alegadamente por terem 
beneficiado de informação 
fornecida por Moçambique no 
âmbito da colaboração, mas 
não terem colaborado com 
Moçambique. Quem também 
não escapa aos ataques da Pro-
curadoria-Geral da República 
é Andre Tomashausen, pro-
fessor de Direito Internacional 
na University of South Africa, 
cujo parecer jurídico foi to-
mado em conta no processo 
para cancelar a extradição de 
Manuel Chang para Maputo. 
Beatriz Buchili diz que Tho-
mashausen não tem domí-
nio do Direito Internacional.

Relativamente ao facto de 
só ter manifestado a intenção 
de responsabilizar Chang de-
pois da sua detenção na África 
do Sul, em 29 de Dezembro, 
diz que a culpa é dos Estados 
Unidos, que nunca quiseram de Moçambiquede Moçambique
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Ministério do Trabalho volta a 
suspender professores estrangeiros na 
Willow International School

Inspecção-Geral 
do Trabalho voltou 
a suspender traba-
lhadores estrangei-

ros em situação irregular na 
Willow International School, 
uma instituição do ensino 
privado de capitais turcos e 
com ligações ao ministro da 
Defesa, Salvador M’tumuke. 
Essa escola é frequentada 
pelos filhos dos dirigentes 
nacionais e de cidadãos com 
altos rendimentos, devido 
aos preços que são cobrados.

Desta vez, foram suspen-
sos nove trabalhadores de 
nacionalidade zimbabwea-
na, exercendo as funções de 
professores, nomeadamente: 
Sandra Manuel Muchanga, 
Brenda Hma Madio Samus-
sone Sitole e Gerard Mubure, 
afectos à Willow Internatio-
nal School na Costa do Sol, e 
Daisy Moyo, Wimbai Mufoni, 

Portia Pedro Isidoro, Augusta 
Guilherme Jorge, Chivambo 
Martha Rumbidzai Jambgare-
gota e Nhgonidzashe Edison 
Chihiya, afectos à Willow In-

ternational School na Matola.
Segundo uma nota do Mi-

nistério do Trabalho, a sus-
pensão resultou de uma acti-
vidade de inspecção realizada 
de 19 a 22 de Julho de 2019 à 

Willow International School, 
no cumprimento das suas 
atribuições de fiscalização.

Segundo a Direcção Na-
cional de Identificação Civil, 
além da infracção de admissão 

ilegal, os Bilhetes de Identida-
de pertencentes aos cidadãos 
acima referidos foram obtidos 
fraudulentamente, usando as-
sentos de nascimentos falsos, 
o que constitui crime previsto 
e punido pelo Código Penal.

Os referidos professores 
estrangeiros foram encontra-
dos na Willow International 
School sem possuírem a de-
vida autorização do ministro 
que superintende a área do 
Trabalho, o que constitui vio-
lação do Regulamento dos 
Mecanismos e Procedimentos 
para Contratação de Cidadãos 
de Nacionalidade Estrangeira.

Lembre-se que que esta é a 
segunda vez que a Inspecção-
-Geral do Trabalho suspende 
trabalhadores ilegais nesta 
instituição, pois foram sus-
pensos quatro trabalhadores 
no passado mês de Agosto.

(Redacção)

A

publicidade
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Observadores da União Europeia já estão em 
Moçambique para dizer que “as irregularidades 
não influenciaram os resultados”

Entretanto defendem o esclarecimento dos números controversos do recenseamento em 
Gaza como forma de tentar credibilizar o processo.

abitualmente ali-
nhados com os 
órgãos eleitorais, 
os observadores 

da União Europeia que têm 
sido rotulados de “comuni-
dade internacional” já es-
tão em Moçambique para 
observar as eleições gerais 
de 15 de Outubro próxi-
mo. Desta vez, a equipa é 
composta por trinta e dois 
observadores considerados 
como de longo prazo. Estes 
observadores viajaram, no 
fim-de-semana, da cidade 
de Maputo para as provín-
cias, onde deverão acompa-
nhar o processo eleitoral.

O chefe da Missão de 
Observação é Sánchez 
Amor, membro do Parla-
mento Europeu. A União Eu-
ropeia tem acompanhado os 
processos eleitorais em Mo-
çambique desde a realização 
das primeiras eleições multi-
partidárias. Nas eleições an-
teriores, das quais Nyusi foi 
proclamado vencedor, a ac-
tuação da União Europeia foi 
lastimável, pois, mesmo sem 
editais e com enchimento de 
urnas, a Missão declarou que 
as eleições foram livres, jus-
tas e transparentes e que as 
“irregularidades detectadas 
não foram suficientes para 
influenciar o resultado”. Este 
tipo de declaração dos países 
ocidentais tem sido ampla-
mente criticada nos meios 
esclarecidos nacionais. É 
que dá-se a ideia de que há 
um nível de irregularidades, 
mesmo que sejam graves, 
que os ocidentais admitem 
como normais para os países 
africanos, enquanto nos seus 
próprios países tais irregu-

laridades são inadmissíveis 
e dão lugar a inquéritos e a 
demissões. Mas quando já 
estão em África, defendem 
um outro tipo eleições, do 
tipo eleições “para negros”.

Durante a apresentação 
da Missão, no sábado, Sán-
chez Amor disse à imprensa: 
“Estas eleições acontecem 
num contexto de mudan-
ças importantes na estrutura 
administrativa do país, no-
meadamente com a descen-
tralização dos aspectos fun-
damentais da governação”.

Disse também que é 
objectivo da União Eu-

ropeia contribuir “posi-
tivamente para um pro-
cesso eleitoral credível, 
transparente e inclusivo”.

Sánchez Amor afirmou 
que a Missão da União 
Europeia vai trabalhar 
com as autoridades mo-
çambicanas para imple-
mentar as recomendações 
de Missões de Observa-
ção Eleitoral anteriores.

Além do contingente de 
trinta e dois observadores 
de longo prazo, a Missão 
será reforçada com a che-
gada de mais setenta e seis 
observadores de curto prazo 

e também com membros das 
missões diplomáticas dos 
Estados membros da União 
Europeia acreditadas em 
Moçambique e ainda com 
uma delegação do Parlamen-
to Europeu. No dia da vota-
ção, a Missão contará com 
mais de cento e cinquenta 
observadores em todo o país.

Com a credibilidade pos-
ta em causa nas eleições an-
teriores, o chefe da Missão 
de Observação da União Eu-
ropeia disse que a sua insti-
tuição opera de forma “inde-
pendente e neutra” e que os 
observadores são obrigados a 
aderir a um Código de Con-
duta que se rege pelas normas 
internacionais em matéria de 
observação eleitoral. “O seu 
mandato é observar e anali-
sar todo o processo eleitoral: 
o enquadramento jurídico e a 
sua implementação; o traba-
lho da administração eleito-
ral; as actividades de campa-
nha; o papel das instituições 
estatais e da sociedade civil; 
o desempenho dos meios de 
comunicação social; a vota-
ção, a contagem e o apura-
mento; e o ambiente em que 
as eleições são conduzidas” 
dissee acrescentou que, após 
as eleições, a Missão apre-
sentará publicamente uma 
declaração preliminar com as 
primeiras conclusões sobre o 
processo eleitoral. “Algumas 
semanas após as eleições, 
será publicado um relatório 
final contendo todos os ele-
mentos e conclusões da Mis-
são, o qual incluirá recomen-
dações eventualmente para 
melhoria de futuros pro-
cessos eleitorais”, afirmou.

 

H

Nacional

   
“Algumas 
semanas após 
as eleições, será 
publicado um 
relatório final 
contendo todos 
os elementos 
e conclusões 
da Missão, o 
qual incluirá 
recomendações 
eventualmente 
para melhoria de 
futuros processos 
eleitorais”,
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Ignoro se existe ou não um barómetro de nutrição. Vejo 
números, regra geral de subida de níveis de desnutrição. Mas 
tenho ciência do equívoco que existe na dicotomia nutrição e 
preço. Para dizer que nem tudo o que é caro é nutritivo, sendo 
válido o contrário “sensu”. Certamente que é doloroso para um 
cidadão esclarecido sobre nutrição que haja zonas com muita 
abundância de alternativas alimentares e exactamente nessas zo-
nas haja sérios problemas nutricionais.
Esta semana propomos uma alternativa prática, sem olvidar 
a possibilidade de haver outras formas de chegar a Roma, até 
porque o modo de preparo está relacionado com os hábitos, cos-
tumes e a disponibilidade de certos ingredientes.
Para começar, pensemos na carne. Quem ouve falar de carne 
dependendo do seu padrão cultural, e aqui falo de palmarés cul-
tural em termos de sabores, pode acabar numa caixa que vai da 
carne assada, passando pelo frito e desembocar no guisado. Esse 
é o padrão geral. Mas quero aqui propor um pensamento alter-
nativo sobre a mesma carne que normalmente se esgota numa 
visão tripartida.
A estrela de hoje é o Rocambole. Um bolo em forma cilín-
drica, recheado com marmelada, chocolate. É originário da 
Europa Central, mas, com o tempo foi-se expandindo para os 
vários quadrantes do mundo e assumindo vários nomes e mu-
dando de ingredientes. Tradicionalmente é um doce (comum-
mente chamado “torta” nas pastelarias de Moçambique), mas a 
nossa proposta para hoje é a sua versão salgada, o Rocambole 
de Carne. O rocambole é feito à base de carne moída de vaca, 
que pode ser substituída pela carne de porco ou de frango, e 
recheado segundo o gosto de cada um. É um prato prático, e os 
seus ingredientes são facilmente encontrados em todos os cantos 
do nosso belo Moçambique.

Ingredientes
1kg de carne moída
200 g de fiambre fatiada
200g de muzarela fatiada
salsa e coentro a gosto
1 ovo
sal
3 colheres de sopa de farinha de trigo
3 colheres de sopa de azeite
2 tomates picados
1 cebola grande picada
meio pimento de cada cor picados
5 dentes de alho

Modo de preparar:
Tempere a carne com alho, salsa, coentro, sal e o azeite, junte 
os ovos, a farinha e o pão, misture tudo de forma homogénea. 
Coloque a carne temperada em papel vegetal e estenda até ficar 
uniforme sem nenhum buraco, recheie com os pimentos, tomate 
e a cebola. Coloque as fatias de fiambre e do queijo até formar 
um tapete. Enrole devagar e com cuidado a carne em forma de 
cilindro. Coloque o rolo num tabuleiro untado com manteiga e 
regue com azeite, leve ao forno por 40 minutos.
Faça rodelas e sirva com arroz, salada e batata frita.

Nível de dificuldade – fácil
Tempo de preparo – 50 minutos
Custo da receita – 600
Rende porções para 8 pessoas

Por: Da Glória Cumba 

Outras coisas e 
sabores
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s pugilistas Rady 
Gramane e Alcinda 
Panguane conquis-
taram Medalhas 

de Prata nos Jogos Africanos 
realizados em Marreque-
xe, em Marrocos. As atletas 
representaram Moçambi-
que na modalidade de boxe.

Á sua chegada, na sema-
na passada, Rady Gramane 
e Alcinda Panguane foram 
recebidas em apoteose, com 
direito a escolta policial e 
desfile com motociclistas por 
algumas artérias da cidade.

Cláudia Simbine, directo-
ra nacional adjunta do Des-
porto, foi uma das pessoas 
que esteve no Aeroporto In-
ternacional de Maputo para 
receber as “meninas de pra-
ta”. Na ocasião, disse que, 
apesar de todas as dificul-
dades que o desporto está a 
atravessar, o Governo tem 
feito tudo para garantir que 
os atletas possam participar.

“É gratificante saber que 
o trabalho de todos aqueles 
agentes desportivos, incluin-
do nós, como profissionais 
do desporto, tem tido resul-
tados positivos. Principal-
mente, enaltecer a mulher 
neste país, porque ela é que 
tem trazido resultados.”

Cláudia Simbine compa-
rou a participação de Mo-
çambique nos Jogos Afri-
canos de Marrocos com um 
parto por cesariana, tendo 
dito que o bebé nasceu sau-
dável, e o Governo con-
tinuará a dar o seu apoio.

Por seu turno, Lucas Si-
nóia, treinador das atletas 
medalhadas, disse, que, no 
início, sabia-se que Mo-
çambique não iria partici-
par, devido a dificuldades 
financeiras, mas, depois, 
houve luz verde, e, a partir 
daí, começou-se o trabalho.

“Foi muito bom. Agrade-
ço a todos os que apoiaram, 
em especial à Federação Mo-

çambicana de Boxe. Sem-
pre acreditei nas medalhas, 
visto que saímos daqui na 
condição de vice-campeões 
e campeões regionais, e era 
possível fazer alguma coi-
sa. A nossa zona foi uma 
das mais fortes. Então, 
acreditei que era possível 
chegar aonde chegámos.”

“Acreditei quando passei 
aos quartos-de-final”

– Rady Gramane

Com o peso de 79 quilos, 
Rady Gramane disse que 
começou a acreditar que 
podia ser campeã quando 
passou da fase das elimina-
tórias aos quartos-de-final.

Afirmou que este foi o 
melhor momento da sua 
carreira. “A participação foi 

excelente. Eu não esperava 
terminar em segundo lugar, 
porque tinha uma lesão e fi-
quei muito tempo sem treinar. 
Mas, vamos ver o que nos res-
ta em 2020. É uma evolução 
para mim. Vou tentar manter 
o meu lugar no pódio nos 
próximos Jogos Africanos.”

Questionada sobre se, de-
pois de ter considerado a hi-
pótese de desistir de praticar 
a modalidade, por pressão fa-
miliar, que dá prioridade à es-
cola em vez de ao boxe, Rady 
Gramane respondeu “A Me-
dalha de Prata não muda nada, 
porque o meu foco é formação 
profissional, no curso de Con-
tabilidade. Consegui superar 
a pressão da minha mãe, mas 
ela já não pressionava muito, 
porque caiu doente, e tenho 
que cuidar de mim mesma”.

“Subi ao ringue decidida”
– Alcinda Panguana, meda-

lha de prata

A pugilista Alcinda Pan-
guana, Medalha de Prata, 
disse que a sua participação 
foi excelente e que espera-
va esta conquista, porque, 
quando saiu de Moçam-
bique, disse que traria al-
guma coisa, nem que fos-
se Medalha de Madeira.

“Consegui trazer Medalha 
de Prata. Desde já, gostaria de 
agradecer a algumas pessoas 
que tornaram isto possível, a 
começar pela Federação Mo-
çambicana de Boxe, na pes-
soa do presidente Gabriel Jú-
nior, ao Ginásio “Armadura”, 
às psicólogas Sunde e Alice, 
aos colegas do boxe e ao Lu-

cas Sinóia, meu treinador.”
Alcinda Panguana disse 

que, no segundo combate, 
enfrentou uma marroquina 
que, competindo em casa, 
lhe criou alguns calafrios, 
porque a adversária estava no 
seu meio e com seu público.

“Quando subí ao ringue, eu 
disse que ou ela ou eu. Isto 
fortificou-me. Esta foi a es-
tratégia que usei para alcan-
çar o meu objectivo. Tenho 
feito isso até hoje. Só não 
consegui com a nigeriana, 
porque foi maís forte. Ela, 
quando entrou, dominou o 
combate, e não consegui. 
Ela ganhou no primeiro as-
salto, eu ganhei o segun-
do, no terceiro ela equili-
brou e acabou ganhando”. 

Jogos Africanos de Marrocos

Rady Gramane e Alcinda Panguane 
conquistaram Medalhas de Prata 
na modalidade de boxe

A

de Moçambiquede Moçambique
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stá instalada a polé-
mica no campeonato 
provincial de fute-
bol em Inhambane. 

O árbitro que dirigiu o jogo 
da penúltima jornada, en-
tre as equipas “Massacre de 
Homoíne” e Sporting Clu-
be da Massinga, é acusado 
de ter festejado o golo do 
“Massacre de Homoíne” que 
conferiu um empate frente 
ao Sporting Clube da Mas-
singa, e, consequentemente, 
a perda do título provincial 
a favor do Morrumbene FC.

Estofado Fernando, direc-
tor desportivo do Sporting 
Clube de Massinga disse 

25

Desporto

Polémica no campeonato de futebol sénior em Inhambane

Árbitro festeja golo e manda 
terminar o jogo aos 70 minutos

E

O Nova Aliança da Maxixe faltou à cerimónia de consagração do campeão, 
realizada, no sábado, em Morrumbene, por contestar a apatia da Associação 

Provincial de Futebol.

ao “Canal de Moçambique” 
que, à entrada desta jornada, 
as duas equipas (Sporting e 
Morrumbene FC) estavam 
empatadas a 21 pontos, e uma 
vitória dos “Leões de Mas-
singa” colocava-os na posi-
ção de campeão provincial.

Segundo Estofado Fernan-
do, o Sporting entrou a ganhar 
em Homoíne. Mas, na segun-
da parte, a equipa de Homoí-
ne chegou ao empate. O árbi-
tro mandou terminar o jogo 
transcorridos trinta minutos 
da segunda parte, faltando 
jogar ainda vinte minutos.

“O nosso campeonato co-
meçou tão bem. Até à pe-
núltima jornada, o Sporting 
de Massinga era campeão, 
porque só tinha sofrido um 

golo, e estávamos igualados 
com a equipa de Morrumbe-
ne. Mas, como na segunda 
jornada havíamos ganho, em 
Morrumbene começámos a 
jogar condicionados. Os árbi-
tros receberam instruções da 
própria Associação Provin-
cial de Inhambane, que não 
podiam deixar a equipa da 
Massinga ganhar, senão em-
patar ou perder. Este sistema 
já estava montado”, disse.

Acrescentou que, no jogo 
da penúltima jornada, rea-
lizada em Homoíne contra 
o “Massacre de Homoíne”, 
os árbitros estavam embria-
gados. “Aos 18 minutos, 
mostrou um cartão vermelho 
injusto ao nosso jogador. O 
mesmo árbitro já nos ha-

via prejudicado num jogo 
contra o Nova Aliança da 
Maxixe, expulsando o nos-
so guarda-redes. Há uma 
coincidência estranha. No 
jogo de Homoíne, estava a 
ganhar e, na segunda parte, 
só jogados trinta minutos, 
bastou o ‘Massacre [de Ho-
moíne]’ marcar, o árbitro 
deu por terminada a partida.”

Segundo o director des-
portivo, o secretário-geral 
da Associação Provincial 
era o delegado do jogo, e, 
quando procuraram saber 
dele o que havia aconte-
cido, não respondeu nada.

“Começámos a ver que é 
um sistema montado em con-
luio com o organismo que 
superintende do futebol na 

província. Isto fez com que 
não fossemos realizar o jogo 
da última jornada. Quando 
souberam que Sporting da 
Massinga ia ser campeão, 
começaram com artimanhas. 
Até à penúltima jornada, 
havíamos sofrido um golo, 
o melhor guarda-redes do 
campeonato era nosso. Não 
estamos contra o Morrumbe-
ne. Tinha de ser um campeão 
justo. Já tivemos os casos do 
Vilankulo FC, ENH, Temusa 
Costa do Sol, Ferroviário de 
Inhambane, UP da Maxixe, 
que foram campeões justos.”

Participaram também nes-
te campeonato o Vilankulo 
FC, o Canarinhos de Muele 
e o Maxaquene de Govuro.

de Moçambiquede Moçambique

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
C



Canal de Moçambique | quarta-feira, 18 de Setembro de 201926

Ouvimos no Evangelho de 
Lucas uma passagem do 
Sermão da Planície. Depois 
de escolher os seus discí-
pulos e ter proclamado as 
Bem-aventuranças, Jesus 
acrescenta: «Digo-vos a vós 
que Me escutais: “Amai os 
vossos inimigos”» (Lc 6, 
27). Uma palavra dirigida 
hoje também a nós, que O 
escutamos neste Estádio.
Di-lo com clareza, simpli-
cidade e firmeza traçando 
uma senda, um caminho 
estreito que requer algumas 
virtudes. Porque Jesus não 
é um idealista, que ignora 
a realidade; está a falar do 
inimigo concreto, do ini-
migo real, que descrevera 
na Bem-aventurança an-
terior (6, 22): aquele que 
nos odeia, expulsa, insul-
ta e rejeita como infame.
Muitos de vós podem ainda 
contar, em primeira pes-
soa, histórias de violência, 
ódio e discórdias; alguns, 
em sua própria carne; ou-
tros, de alguém conhecido 
que já cá não está; e outros 
ainda pelo temor de que 
feridas do passado se repi-
tam e tentem apagar o ca-
minho de paz já percorrido, 
como em Cabo Delgado.
Jesus não nos convida a 
um amor abstrato, etéreo 
ou teórico, redigido em es-
crivaninhas para discursos. 
O caminho que nos propõe 
é o que Ele percorreu pri-
meiro, o caminho que O fez 
amar aqueles que O traí-
ram, julgaram injustamente, 
aqueles que O matariam.
É difícil falar de reconci-
liação, quando ainda estão 
vivas as feridas causadas 
durante tantos anos de dis-
córdia, ou convidar a dar 
um passo de perdão que 
não signifique ignorar o 

sofrimento nem pedir que 
se cancele a memória ou os 
ideais (cf. Francisco, Exort. 
ap. Evangelii gaudium, 
100). Mesmo assim, Jesus 
convida a amar e a fazer o 
bem. E isto é muito mais 
do que ignorar a pessoa que 
nos prejudicou ou esforçar-
-se por que não se cruzem 
as nossas vidas: é um man-
dato que visa uma benevo-
lência ativa, desinteressada 
e extraordinária para com 
aqueles que nos feriram. 
Mas Jesus não fica por aí; 
pede-nos também que os 
abençoemos e rezemos por 
eles; isto é, que o nosso fa-
lar deles seja um bendizer, 
gerador de vida e não de 
morte, que pronunciemos os 
seus nomes não para insulto 
ou vingança, mas para inau-
gurar um novo vínculo que 
leve à paz. Alta é a medida 
que o Mestre nos propõe!
Com tal convite, Jesus quer 
encerrar para sempre a prá-
tica tão usual – ontem como 
hoje – de ser cristão e viver 
sob a lei de talião. Não se 
pode pensar o futuro, cons-
truir uma nação, uma socie-
dade sustentada na «equida-
de» da violência. Não posso 
seguir Jesus, se a ordem 
que promovo e vivo é «olho 
por olho, dente por dente».
Nenhuma família, nenhum 
grupo de vizinhos ou uma 
etnia e menos ainda um país 
tem futuro, se o motor que 
os une, congrega e cobre as 
diferenças é a vingança e 
o ódio. Não podemos pôr-
-nos de acordo e unir-nos 
para nos vingarmos, para 
fazermos àquele que foi 
violento o mesmo que ele 
nos fez, para planearmos 
ocasiões de retaliação sob 
formatos aparentemente le-
gais. «As armas e a repres-

são violenta, mais do que 
dar solução, criam novos e 
piores conflitos» (Ibid., 60). 
A «equidade» da violência 
é sempre uma espiral sem 
saída; e o seu custo, mui-
to alto. Há outro caminho 
possível, porque é crucial 
não esquecer que os nos-
sos povos têm direito à paz. 
Vós tendes direito à paz.
Para tornar o seu convite 
mais concreto e aplicável no 
dia a dia, Jesus propõe uma 
primeira regra de ouro ao 
alcance de todos – «como 
quereis que os outros vos 
façam, fazei-lho vós tam-
bém» (Lc 6, 31) – e ajuda-
-nos a descobrir o que é 
mais importante nesta re-
ciprocidade de trato: amar-
-nos, ajudar-nos e emprestar 
sem esperar nada em troca.
«Amar-nos»: diz-nos Je-
sus. E Paulo traduz isso 
como «revestir-nos de sen-
timentos de misericórdia 
e de bondade» (Col 3, 12). 
O mundo desconhecia – e 
continua sem conhecer – a 
virtude da misericórdia, 
da compaixão, matando ou 
abandonando deficientes e 
idosos, eliminando feridos 
e enfermos, ou divertindo-
-se com os sofrimentos dos 
animais. Também não prati-
cava a bondade, a amabili-
dade, que nos move a con-
siderar o bem do próximo 
tão querido como o próprio.
Superar os tempos de divi-
são e violência supõe não 
só um ato de reconciliação 
ou a paz entendida como 
ausência de conflito, impli-
ca também o compromisso 
diário de cada um de nós ter 
um olhar atento e ativo que 
nos leva a tratar os outros 
com aquela misericórdia e 
bondade com que queremos 
ser tratados; misericórdia 

e bondade sobretudo com 
aqueles que, pela sua con-
dição, rapidamente acabam 
rejeitados e excluídos. Tra-
ta-se de uma atitude, não de 
débeis, mas de fortes, uma 
atitude de homens e mulhe-
res que descobrem que não 
é necessário maltratar, de-
negrir ou esmagar para se 
sentirem importantes; antes 
pelo contrário... E esta ati-
tude é a força profética que 
o próprio Jesus Cristo nos 
ensinou ao querer identi-
ficar-Se com eles (cf. Mt 
25, 35-45) e ao mostrar-nos 
que o serviço é o caminho.
Moçambique possui um 
território cheio de riquezas 
naturais e culturais, mas 
paradoxalmente com uma 
quantidade enorme da sua 
população abaixo do nível 
de pobreza. E por vezes 
parece que aqueles que se 
aproximam com o suposto 
desejo de ajudar, têm outros 
interesses. E é triste quando 
isto se verifica entre irmãos 
da mesma terra, que se dei-
xam corromper; é muito pe-
rigoso aceitar que a corrup-
ção seja o preço que temos 
de pagar pela ajuda externa.
«Não seja assim entre vós» 
(Mt 20, 26; cf. vv. 26-28). 
Com as suas palavras, Jesus 
impele-nos a ser protagonis-
tas de outro trato: o do seu 
Reino. Aqui e agora, semen-
tes de alegria e esperança, 
paz e reconciliação. O que 
o Espírito vem impelir não 
é um ativismo transbordan-
te, mas, antes de tudo, uma 
atenção prestada ao outro, 
reconhecendo-o e valorizan-
do-o como irmão até sentir 
a sua vida e a sua dor como 
a nossa vida e a nossa dor. 
Este é o melhor termómetro 
para descobrir as ideologias 
de todo e qualquer tipo que 

tentam manipular os pobres 
e as situações de injusti-
ça ao serviço de interesses 
políticos ou pessoais (cf. 
Evangelii gaudium, 199). 
Só assim poderemos ser, no 
lugar onde nos encontrar-
mos, sementes e instrumen-
tos de paz e reconciliação.
Queremos que reine a paz 
nos nossos corações e no pal-
pitar do nosso povo. Quere-
mos um futuro de paz. Que-
remos que «reine em vossos 
corações a paz de Cristo» 
(Col 3, 15), como justamen-
te dizia a carta de São Paulo. 
Ele usa um verbo que vem 
do mundo do desporto e faz 
referência ao árbitro que de-
cide as coisas discutíveis: 
«que a paz de Cristo seja o 
árbitro em vossos corações». 
Se a paz de Cristo é o árbitro 
nos nossos corações, então 
quando os sentimentos estão 
em conflito e nos achamos 
indecisos entre dois sen-
tidos opostos, «façamos o 
jogo» de Cristo. A decisão 
de Cristo manter-nos-á no 
caminho do amor, na senda 
da misericórdia, na opção 
pelos mais pobres, na salva-
guarda da natureza. No ca-
minho da paz. Se Jesus for o 
árbitro entre as emoções em 
conflito do nosso coração, 
entre as decisões complexas 
do nosso país, então Mo-
çambique tem garantido um 
futuro de esperança; então o 
vosso país cantará «a Deus, 
com gratidão e de todo o co-
ração, salmos, hinos e cânti-
cos inspirados» (Col 3, 16).

* Homilia da Santa Mis-
sa, realizada no dia 06 de 
Setembro no Estádio do 
Zimpeto em Maputo. Tí-
tulo da responsabilidade 
do Canal de Moçambique

Cultura

A ideologia da manipulação 
dos pobres*

Por Papa Francisco
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Programação para o período de 18 a 24 
de Setembro 

LITERATURA E LIVROS
19 de Setembro (quinta-feira)

 u Lançamento do livro “Língua e 
Literacia(s) no Séc. XXI: Textos 
Seleccionados das 9.as Jornadas da 
Língua Portuguesa”, às 18h00, no 
Instituto Camões, Maputo.

SARAUS
19 de Setembro (quinta-feira)

 u Sarau intitulado “O milho tem de 
crescer”, um tributo ao escitor José 
Pastor, às 18h00, na Fundação Fer-
nando Leite Couto.

TEATRO

18 de Setembro (quarta-feira)
 u “Moça das docas”, às 19h00, no 

Centro Cultural Franco-Moçambi-
cano.

20 de Setembro (sexta-feira)
 u Apresentação da peça teatral “Hora 

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

21 de Setembro (sábado)
 u Sessão de teatro “Unshaken wor-

ship experience”, às 17h30, no Tea-
tro Avenida.

24 de Setembro (terça-feira)
 u Estreia da peça teatral “A Boca”, às 

18h00, no Centro Cultural Brasil-
-Moçambique.

CINEMA

19 de Setembro (quinta-feira)
 u Filme “Hin Und Weg”, às 18h30, 

no Centro Cultural Moçambicano-

-Alemão.
 u Sessão de cinema inserida na II 

Semana da Mobilidade Sustentável 
em Maputo, nas escadas do Cara-
col, na Av. Friedrich Engels.

20 de Setembro (sexta-feira)
 u Sessão com o filme moçambicano 

“A Herança da viúva”, às 18h30, no 
Cine-Teatro “Scala”.

 u Documentário: “O silêncio dos ho-
mens”, às 18h00, no “Tree of Life 
– Centro Holístico, em Maputo.

EXPOSIÇÕES

18 de Setembro (quarta-feira)
 u Patente a exposição “Como um fio 

de água”, de Miguel César, às 8h00, 
na Fundação Fernando Leite Couto.

 u Exposição “Mobilidade em Mapu-
to”, no Átrio do Conselho Autárqui-
co de Maputo.

20 de Setembro (sexta-feira)
 u Inauguração da exposição “Olaria e 

tradição”, às 18h00, no Centro Cul-
tural Brasil-Moçambique.

21 de Setembro (sábado)
 u Visita guiada à exposição “City X 

– Eu, Maputo”, às 10h30 no Centro 
Cultural Franco-Moçambicano.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS

21 de Setembro (sábado)
 u “Oficina de desenho e pintura”, às 

10h00, na Associação “Mavoko”, 
Maputo.

 u “ABC do empreendedorismo para 
crianças”, às 9h00, no Centro 
“Khandlelo” do Xipamanine.

22 de Setembro (domingo)
 u Torneio infanto-juvenil, às 8h00, no 

campo do Costa do Sol.

ENTRETENIMENTO

18 de Setembro (quarta-feira)
 u Chico António, às 18h30, no 

“Xima’s Bar”.
 u “Jazz in the garden”, às 18h00, no 

“Beergarden”.
 u “Comédias às quartas”, às 19h00, 

no “Uptown Cafe”.

19 de Setembro (quinta-feira)
 u “Karaoke nigth”, às 20h00, no 

“Kardápio Kaseiro”.
 u Actuação do DJ Malele, às 18h00, 

no “Snack bar & lounge” “La Vida 
Loca”.

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

20 de Setembro (sexta-feira)
 u Safira José, às 8h00 no “Mavie’s 

Bar”.
 u Noite dançante com Ivo Mahel, às 

18h00, na Fundação Fernando Leite 
Couto.

 u “Maputo All White Party”, no Glo-
ria Hotel.

21 de Setembro (sábado)
 u Isaú Menezes, às 20h00, no 

“Xima’s Bar”.
 u “Niver (Hbd)”, às 14h00, no T3-

-Tubiacanga.
 u “Boarding party”, às 19h00, no 

“16Neto” .
 u “Festa do Semáforo”, às 20h00, no 

“Bate Papo” da Matola.
 u “Movimento of deep house”, às 

20h00, no “Siga’s Bar” de São Dâ-
maso.

 u “Entrega-me o teu amor!”, às 
14h00, na praia da Catembe.

 u “Batalha de poesia falada” (“Poetry 
Slam”), às 16h00, no “16Neto”.

 u “Back To The Roots With Style”, às 
19h00, no Bar e “Lounge” “Ibiza”.

 u Música ao vivo, às 19h00, no “Kar-
dápio Kaseiro”.

22 de Setembro (domingo)
 u “Dia do CD”, às 10h00, no Café 

“Jazz Spoon”, Matola.
 u Noite de “karaoke” com Chiugate 

Muhai, às 18h00, no Bar e “Loun-
ge” “Ibiza”.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, CON-
FERÊNCIAS

18 de Setembro (quarta-feira)
 u Conversa com o artista plástico Mi-

guel César sobre a expsição “Como 
um fio de água”, às 18h00 na Fun-
dação Fernando Leite Couto.

 u “As culturas da presença e as cultu-
ras do sentido”, às 18h30, no Centro 
Cultural Brasil-Moçambique

 u Encontro de apresentação dos resul-
tados da análise sobre transparência 
da ajuda no sector da Saúde e vo-
lume de recursos dos doadores de 
2002 a 2018, às 9h30, no CIP, em 
Maputo.

 u “Segunda Plataforma Regional de 
Diálogo Africana”, às 08h30, no 
Hotel Polana.

19 de Setembro (quinta-feira)
 u Conversa com o tema “A pena de 

Carlos Nejar aos olhos de Armando 

Artur”, às 18h00, no Centro Cultu-
ral Brasil-Moçambique.

 u Conferência do IESE sobre o déci-
mo aniversário da publicação “De-
safios para Moçambique”, às 8h00, 
no “Indy Village”.

 u Formação para quem toma decisões 
no sector público e no sector priva-
do, às 9h00, na Universidade Peda-
gógica de Mocambique.

 u Fórum Internacional de Secreta-
riado, primeira edição, no Hotel 
“Affecc Glória”.

20 de Setembro (sexta-feira)
 u Sessão sobre jornalismo desportivo, 

às 10h00, na Associação de Fotojor-
nalismo de Moçambique.

21 de Setembro (sábado)
 u “Meu Way”, sessão de orientação 

vocacional, às 7h30, na “Incubado-
ra” do “Standard Bank”.

 u Sessão inaugural de “Yoga e medi-
tação”, às 16h00, no “Soul Sanctua-
ry - Wellness & Fitness”.

22 de Setembro (domingo)
  Sessão sobre “Make up”, com Mimae, 
às 14h30, no Hotel Cardoso.

OUTRAS ACTIVIDADES

20 de Setembro (sexta-feira)
 u “Greve climática global”, às 14h00 

na Praça da Independência.
 u “Ponta do Ouro scuba diving trip”, 

às 6h00, na Ponta do Ouro.
21 de Setembro (sábado)

 u Troca de cordel com capoeira da 
tribo “Bahia Moçambique”, na 
Machava-Nkobe.

Agenda cultural e social

de Moçambique

publicidade
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Na província de Cabo Delgado

Insurgentes atacaram alvos 
militares no distrito de Macomia

Oitenta e sete pessoas 
intoxicadas em 
cerimónia pública

grupo de homens 
armados que vem 
semeando terror em 
Cabo Degado e que 

já vitimou mais de uma cente-
na de pessoas, atacou, no fim-
-de-semana, instalações mili-
tares no distrito de Macomia, 
província de Cabo Delgado, 
causando outras vítimas.

Uma fonte da Polícia do 
posto administrativo de Mu-
cojo, em Macomia, que pediu 
para não ser identificada por 
medo de sanções disciplina-
res, contou que, na semana 
passada, um grupo de homens 
armados atacou o quartel da 
Unidade de Intervenção Rápi-
da em Quiterajo e apoderou-
-se de equipamento militar 
pesado e destruiu uma viatura 
de marca “Mahindra” atribuí-
da ao comandante da Polícia.

A fonte contou ao 
de Moçambique  que, 

durante o fim-de-semana, 
foi realizado, em Maputo, 
o funeral de um agente do 
SISE (Serviço de Informa-
ção e Segurança do Estado) 
que foi esquartejado num 
ataque realizado por terro-

ristas na semana passada.
“Agora que estamos a fa-

lar, está-se a ouvir tiros lá 
mais para o interior. Não 
sabemos exactamente o que 
se passa, porque pode ser 

que sejam tiros das Forças 
de Defesa e Segurança.”

O comandante distrital da 
Polícia em Macomia, Manuel 
Maurício Malenga, contacta-
do pelo de Moçambique , 

de Moçambique

O

Oitenta e sete pessoas intoxi-
cadas, incluindo sete crianças,  
deram entrada, no sábado, no 
Centro de Saúde de Inharri-
me, na província de  Inham-
bane, após consumirem carne 
de vaca, feijoada e “maheu”.
Segundo relatos dos doentes, 
horas depois de se tomar a re-
feição, numa cerimónia de de-
posição de flores em Mahalam-
ba, no posto administrativo de 
Mocumbi, a cerca de cinquenta 
quilómetros da vila, começou 
um surto de diarreia e vómitos.
A directora da Saúde, Mulher 
e Acção Social em Inharrime, 
Josefina Tchapo, disse que, até 

às 17h00 de domingo, qua-
tro dos quarenta e seis doen-
tes internados continuavam a 
receber cuidados intensivos.
Josefina Tchapo disse que, além 
dos internados, houve pessoas 
que receberam tratamento no 
local onde ocorreu a cerimónia.
“A diarreia tira o líquido que 
nos mantém firmes. As pes-
soas estão desidratadas. Es-
tamos a fazer o processo de 
reidratação, que é para ga-
nhar força. Recebemos uma 
equipa que veio da Direcção 
Provincial de Saúde”, disse 
Josefina Tchapo.   (Redacção)

não confirmou nem desmentiu 
a informação sobre a intensi-
ficação dos ataques na região, 

apenas disse que não está au-
torizado a falar à imprensa.

 (Eugénio da Câmara)


