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A sessão nocturna que cozinhou os resultados eleitorais

Os vencedores
O Artigo 119 da Lei Eleitoral determina
que o apuramento geral dos resultados
eleitorais é realizado com base nas actas
e nos editais referentes ao apuramento
distrital e de cidade e com base nos dados
da centralização recebidos das Comissões
Provinciais de Eleições.

Os editais e as actas tinham o potencial
de revelar que os resultados foram falsificados. O “sheik” rejeitou a apresentação
de editais e actas e ordenou a aprovação
dos resultados que estavam em “PowerPoint”. Os nove vogais da Frelimo aprovaram sozinhos os resultados.
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Frelimo e Nyusi apanhados nas
transferências das dívidas ocultas
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Partido Frelimo e Nyusi (?) nas
transferências das dívidas ocultas

A

conta está domiciliada no “Millennium Bim” e
está em nome do
Comité Central do Partido
Frelimo. Essa conta recebeu
quatro transferências efectuadas da conta de uma empresa subsidiária da “Privinvest”, do libanês Iskandar
Safa, a “Logistics International S.A.L.” (“offshore”),
domiciliada no “Gulf First
Bank Abu Dhabi”. Segundo os comprovativos de
transferências, foram feitas as seguintes operações:
– a primeira transferência
foi efectuada às 14 horas e
58 minutos do dia 31 de Mar-

ço de 2014, na quantia certa de 2 milhões de dólares;
– a segunda transferência
foi efectuada às 10 horas e 42
minutos do dia 29 de Maio
de 2014, na quantia certa
de 3 milhões de dólares;
– a terceira transferência
foi feita às 12 horas e 13
minutos do dia 19 de Junho 2014, na quantia certa
de 2,5 milhões de dólares;
– a quarta foi feita no dia 3 de Julho de
2014, na quantia certa de
2,5 milhões de dólares.
Antes de vir parar à conta do partido Frelimo no
“Millennium Bim”, o valor
passo passou pelo banco de

Nova Iorque “Mellon”, o
que conferiu à Procuradoria
local competência territorial para agir sobre o caso.
No décimo dia do julgamento das dívidas ocultas
no Tribunal de Nova Iorque, o agente do FBI Jonathan Polonitza apresentou
as provas das transferências efectuadas a mando
de Jean Boustani, o gestor da “Privinvest”, para
entidades moçambicanas.
Jonathan Polonitza esteve
no Tribunal de Brooklyn, na
passada sexta-feira (25 de
Outubro) e na segunda-feira
(28 de Outubro), a apresentar evidências de pagamentos ilícitos a indivíduos da
classe política moçambicana
no âmbito do financiamento
dos projectos da EMATUM,
“Proindicus”
e
MAM.
Segundo o despacho do
Centro de Integridade Pública, que cobre o julgamento,
foram apresentadas centenas de cópias de mensagens
trocadas entre os arguidos
do caso e outros cidadãos,
sendo os principais intervenientes o libanês gestor da
“Privinvest”, Jean Boustani,
o neozelandês ex-director
do “Credit Suisse”, Andrew
Pearse, e os moçambicanos
Teófilo Nhangumele, António Carlos do Rosário e
Armando Ndambi Guebuza.
Mas os comprovativos
de transferências (“swift”)
para o partido Frelimo foram interceptados por agentes do FBI a partir de uma
mensagem de correio electrónico enviada por Jean
Boustani para Manuel Jorge
(há muita probabilidade de
ser Manuel Tomé) no dia 9
de Abril de 2015 cujo assunto é FYI (“For Your Information”). No corpo da
mensagem, Boustani escreveu apenas “MMMMMM”.
O período de Março a Julho coincide com o período

de angariação de fundos
para o financiamento de
campanha eleitoral do partido Frelimo para as eleições
que viriam a eleger Filipe
Nyusi como Presidente da
República. Durante a angariação desses fundos, a chefe das Finanças no Gabinete
do candidato Filipe Nyusi
era Amélia Nakhare, actual
presidente da Autoridade
Tributária. Para a grande
maioria, já estava evidente
que a campanha de Filipe
Nyusi havia sido financiada pelo dinheiro das dívidas
ocultas. Aliás, esse é um dos
motivos que levou a que o

grupo de Armando Guebuza
se sentisse altamente traído
quando Filipe Nyusi mandou prender parte dos implicados nas dívidas ocultas,
com a excepção do próprio
Armando Guebuza, que,
desde então, cortou relações
com Filipe Nyusi, com um

sentimento de alta traição.
A lista dos 125 milhões de
dólares de subornos
Um “e-mail” datado de
8 de Abril de 2014 mostra parte da distribuição de
valores de subornos. Jean
Boustani escreveu para
Najib Allam, directora financeira da “Privinvest”,
apresentando a lista de pagamentos de subornos a
serem efectuados para moçambicanos. Renato Matusse, ex-conselheiro político de Armando Guebuza,
Isaltina Lucas e o próprio
Filipe Nyusi estão na lista.

Na lista constam os
seguintes
pagamentos:
– 125 [milhões de dólares] para tudo e para todos
–
Menos
60
[milhões] para A [Armando
Ndambi
Guebuza]
(Continua na página 02)
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– Total é 65 [milhões]
A
distribuição
foi:
– A: 4 milhões de
dólares
(em
conta)
– Teo [Teófilo Nhangumele] 8,5 milhões de dólares
– Bruno [Langa] 8,5
milhões
de
dólares
– Chopstick [Manuel
Chang] 7 milhões de dólares
– Ros [António Carlos
do Rosário] 15 milhões
de dólares – Ros [António Carlos do Rosário] 2,1
– Prof. [Renato Matusse] 1 milhão de dólares
– Euge (Eugénio Henrique Z. Matlaba, director da “Proindicus”?],
1 milhão de dólares
– Inro [?] 1 milhão
de
dólares
– DG [director-geral
do SISE, Gregório Leão]
13 milhões de dólares
– Nuy [Filipe Nyusi?]
2 milhões de dólares (que
nós efectuámos por sms
que te enviei há 10 dias)
– Todos [os pagamentos]
foram efectuados excepto
– 5 milhões do DG
(que
vamos
parcelar
em
1,7/1,7/1,6)
– 2 [milhões de dólares]
para Esalt (Isaltina Lucas].
Maria Isaltina Lucas
continua fora da cadeia
Maria Isaltina Lucas, ex-ministra da Economia e

Finanças, recebeu dinheiro não só nos esquemas
de corrupção mas também
oficialmente por via da
EMATUM. Lembre-se que
a “Kroll” identificou que
Maria Isaltina Lucas, designada como “Indivíduo D”,
analisou e aprovou o pedido
de garantia governamental.
Ela recebeu 95.000 dólares
norte-americanos da EMATUM como administradora,
durante o período de Agosto de 2013 a Julho de 2014.
A “Kroll” apontou ser “incomum que um funcionário
do Governo esteja a receber
fundos de uma empresa privada, ao mesmo tempo que
aprova garantias governamentais para essa empresa
e outras empresas estreitamente
relacionadas”.
Segundo a “Kroll”, toda
a documentação de aprovação oficial da garantia
do Governo à EMATUM
desapareceu dos arquivos
do Ministério das Finanças, e ninguém consegue
localizá-la. Mas a “Kroll”
soube que Maria Isaltina
Lucas foi uma das responsáveis pelo sumiço dos
documentos, por orientações dos Serviços Secretos.
No dia 25 de Abril de
2014, o “Indivíduo E” [Gregório Leão] enviou um pedido de garantia do Governo

para a MAM ao Ministério
das Finanças. O pedido foi
para a emissão de uma garantia a favor da “Palomar”.
Na carta, Gregório Leão
explica que, para abordar
os problemas “crescentes
e sofisticados” para a segurança nacional, o Ministério da Defesa e o SISE
incorporaram a “Proindicus” para implementar o
Sistema Integrado de Monitoramento e Protecção.
Para o efeito, a MAM foi
criada para construir estaleiros navais nas cidades de
Pemba e Maputo para “criar
condições de infra-estrutura ao longo da costa de
Moçambique para fornecer
suporte e manutenção para
o equipamento das FDS”.
O “Indivíduo E” solicitou
a emissão de uma garantia
governamental de um valor máximo de 750 milhões
de dólares norte-americanos a favor da “Palomar”.
A 30 de Abril de 2014, em
resposta, o Ministério das
Finanças, através do ministro Manuel Chang, enviou
uma carta a Gregório Leão
recomendando que a MAM
procurasse outros meios de
financiamento que não teriam impacto na dívida pública. Mas, na sequência da
carta, o “Indivíduo D” (Maria Isaltina Lucas) reuniu-se
com o “Indivíduo A” e com
um representante da “Palomar” para debater o assunto. Maria Isaltina Lucas
foi informada, na reunião,
de que o contrato com os
credores determinava que
nenhum acordo de financiamento seria possível sem
uma garantia do Governo.
No documento a que a
“Kroll” faz referência, Maria Isaltina Lucas foi informada pelo “Indivíduo A”
de que o valor do financiamento estava acima do
limite máximo da Lei Orçamental do limite do endividamento acordado com
o FMI. A carta afirma que
António Carlos do Rosário
explicou a Isaltina Lucas
que o financiamento era
urgente, pois tratava-se de
(Continua na página 14)
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As “tabelas do Bartolomeu” que deram
vitória à Frelimo e a Nyusi na CNE

A

Comissão Nacional
de Eleições, no passado domingo, declarou Filipe Nyusi
e o partido Frelimo como os
vencedores das eleições de
15 de Outubro. Assim, os resultados, que deverão ser validados, nos próximos dias,
pelo Conselho Constitucional,
indicam que Nyusi venceu as
eleições presidenciais com
73% dos votos, e a Frelimo
ocupará 184 dos 250 assentos
da Assembleia da República.
Depois destas eleições, a Frelimo sobe de 144 assentos para
184, ao passo que a Renamo
cai de 89 assentos para 60, e
o MDM cai de 17 assentos
para apenas 6. Nenhum outro
partido ganhou assentos na
Assembleia da República nem
nas Assembleias Provinciais.
A afluência de eleitores
às urnas foi de 50,74%.
A vitória do partido Frelimo
registou-se também nas eleições dos membros das Assembleias Provinciais, em que a
Frelimo conseguiu fazer eleger
todos os 10 cabeças-de-lista
para governadores provinciais e ganhou 628 assentos
nas Assembleias Provinciais.
A Renamo ficou com 156 assentos e o MDM ficou com 10.
E porque a vitória do partido
no poder e do seu candidato
foi com recurso a uma gigantesca fraude, que consistiu no
enchimento de urnas e adulteração de editais, os vogais
da oposição na CNE levantaram essas questões, antes
da aprovação dos resultados.
Na passada sexta-feira, foi
convocada uma sessão para a
centralização e aprovação dos
resultados, na Comissão Nacional de Eleições. Era intenção do presidente, o “sheik”
Abdul Carimo, que os resultados fosse aprovados por consenso, mas os vogais da oposição rejeitaram tal proposta.
A sessão começou às 14h30 e
prolongou-se pela noite dentro.
O problema voltou a ser o
mesmo das eleições anteriores: falta de editais. Durante a

sessão, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
apresentou em “PowerPoint”
as tabelas do somatório de todos os editais a nível nacional,
para cada eleição. Não trouxeram nenhum edital, o que
quer dizer que todos aqueles
editais que tinham números
fabricados – onde, por exemplo, o número de votantes era
inferior ao número de votos
do partido Frelimo e do seu
candidato – foram contabilizados e considerados válidos.
O STAE assumiu que o que
vale é apenas o número final
que consta no edital. Por isso,
trouxe o seu “PowerPoint”
e com cópias das tabelas em
pastas, para entregá-las aos vo-

gais da CNE para aprovação.
O vice-presidente da CNE,
Meque Braz, que foi indicado
pela Renamo, exigiu que aqueles números apresentados pelo
STAE fossem comprovados ou
confrontados com os respectivos editais, para serem analisados, e como o STAE não
trazia os editais através dos
quais seria possível verificar
que os números foram fabricados, criou-se um impasse.
A lei de que regula a eleição do
Presidente da República e dos
deputados da Assembleia da
República determina, no seu
Artigo 119, que o apuramento
geral dos resultados eleitorais
é realizado com base nas actas
e nos editais referentes ao apu-

ramento distrital e de cidade e
com base nos dados da centralização recebidos das Comissões Provinciais de Eleições.
O n.o 3 do mesmo Artigo refere que, caso faltem actas e
editais ou outros elementos
necessários à continuação ou
conclusão do apuramento geral, o presidente da CNE deve
tomar as providências necessárias para que a falta seja
reparada, num período não
superior a vinte e quatro horas.
O Artigo 121 da mesma Lei determina que as
operações de apuramento geral consistem em:
a) verificação do número total de eleitores inscritos e dos eleitores que vo-

taram e sua percentagem;
b) verificação do número
total de votos obtidos por
cada candidato presidencial.
Ora, para a centralização e
apuramento geral, a Comissão Nacional de Eleições
usou como base, as tabelas em
“PowerPoint” produzidas pelo
Departamento de Informática
do Secretariado Técnico de
Administração Eleitiral. Essas
tabelas foram apresentadas na
sessão da CNE na passada sexta-feira por Bartolomeu Chichava, o chefe de Departamento de Informática do STAE.
Os vogais da oposição pediram que as “tabelas do Bartolomeu” fossem acompanhadas
das actas e editais, conforme
manda o Artigo 119 da Lei.
Mas o STAE não trazia nem
editais nem actas. Apenas
“PowerPoint”. O presidente da
CNE propôs que fossem feitos
contactos com as Direcções
dos partidos, para se ultrapassar o impasse, mas os vogais da oposição disseram ao
“sheik” que a única forma de
ultrapassar o impasse era apresentar os editais e cumprir a lei.
Uma eventual confrontação do
“PowerPoint” com editais seria catastrófica para os resultados babilónicos que a Frelimo
e o seu candidato conseguiram por via do “PowerPoint”.
Foi então que a Frelimo na
CNE propôs que o “PowerPoint” fosse votado. A Frelimo na CNE tem uma maioria
de nove vogais, incluindo o
próprio “sheik” Abdul Carimo, na qualidade de presidente da CNE. São eles: Rabia
Valgy, Paulo Cuinica, António
Chipanga, Rodrigues Timba,
António Muacorica, Abílio
da Conceição Diruai, Eugénia
Chimpene e Zauria Abdala.
Normalmente, em assuntos
triviais nas votações, o “sheik”
Abdul Carimo costuma abster-se, para dar ar de isenção,
mas, como estava em causa a
vitória da Frelimo, desta vez
o “sheik” teve de juntar-se
(Continua na página 14)
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Arão Balate e a
mensagem que se emite

N

Na passada terça-feira, caiu nas redes sociais um despacho assinado pela actual presidente do Instituto Nacional
de Estatística, Eliza Magua, através do qual manda cessar funções ao director de Censos e Inquéritos Arão Balate.
Sem muitas voltas a dar, Arão Balate é o homem que, em coordenação com Rosário Fernandes, que era o presidente do Instituto Nacional de Estatística, veio a público denunciar a manipulação dos dados estatísticos eleitorais da província de Gaza.
Contra toda a ciência estatística, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral e a Comissão Nacional de Eleições introduziram em Gaza cerca de 329.000 eleitores inexistentes, com o
único objectivo de aumentar o número de assentos parlamentares daquela província, que passaram a ser 22, tornando Gaza, inexplicável e arrogantemente, um dos principais círculos eleitorais do país.
Primeiro foi Rosário Fernandes que foi vítima de um severo linchamento público de carácter, numa cruzada deprimente que teve como
sumo pontífice o próprio Presidente da República, que vestiu a toga
de arruaceiro de bairro, para destilar mensagens de ódio contra Rosário Fernandes, ao ponto de equipará-lo a capim que devia ser arrancado. Inteligente que é, Rosário Fernandes só teve de ler os sinais
e não esperou pelo prolongar das vigílias de arruaça e colocou o cargo à disposição, pela manifesta falta de ambiente institucional entre o Instituto Nacional de Estatística e a Presidência da República.
E como a limpeza não podia ser à bruta, por uma questão de gestão de
danos, teve de se esperar pelas eleições para terminar o trabalho, diga-se sujo, de capinar o reduto da anterior Direcção do Instituto Nacional
de Estatística, livrando-se de toda a “erva daninha” que comprometia
a horta sobre a qual a uma das formas de fraude eleitoral repousou.
Tudo isto é tão claro e certo quanto o ar de arrogância que agora se respira, num indubitável ambiente de triunfo dos porcos sobre qualquer réstia de decência e integridade públicas. O certo é que Rosário Fernandes e Arão Balate estão fora dos seus
cargos, para gáudio dos mentores da sujeira numérica de Gaza.
Num plano fechado, pode-se analisar essas duas decisões como mera
punição de uns dois indisciplinados que não alinharam num plano supremo de controlo e manipulação institucional pretendida pelo
partido Frelimo, e, muito pelo contrário, esses dois agentes, com a
sua acção, criaram danos à imagem do partido Frelimo e dos seus
dirigentes. Esta é uma análise estritamente reduzida às pessoas e
dentro de uma lógica de aceitação e institucionalização da má-fé.
Mas numa análise mais ampla sobre o que está a acontecer cabe numa
lógica macro de desmantelamento das instituições do Estado e da banalização das suas atribuições, com as estruturas superiores desse
mesmo Estado a patrocinarem o total avacalhamento das instituições.
Se, por um lado, se pretendia, com essas duas acções, assustar os funcionários públicos e coagi-los a alinharem e a subscreverem todos as
acções despudoradas emanadas das estruturas partidárias com fins
meramente políticos, usando o Estado, por outro lado, a mensagem
que se envia é que agora abriu-se um nova página para o triunfo dos
inaptos, para o galardoar dos filhos menos capacitados que o país tem.

É essa a mensagem que se está a transmitir a todos que acompanham essas acções: a de que se abriu um ciclo em que a qualidade mais importante é ser um obtuso, fiel aos comandos ilegais do partido Frelimo, mesmo
que isso tenha como ónus sacrificar a ciência e a dignidade das vítimas.
O que se está a dizer é que os que têm menos dignidade e são capazes de
se prestarem a papéis lamentáveis contra Moçambique e contra os moçambicanos, esses é que têm honras na mesa do Presidente da República.
A curto prazo, isto pode dar em festejos nas hostes partidárias, sobre uns dois desalinhados que foram punidos e fixar a norma de
terror e intimidação sobre quem pretender ousar enveredar pelo
mesmo caminho. Mas, a longo prazo, é um país que se está a construir sem o seu elemento mais importante: a robustez das instituições e a coercibilidade das leis perante todos os cidadãos.
Se é verdade que, espalhando intimidação desse tipo, se consegue resultados para agendas pessoas, é também verdade que, com o Estado e
as suas instituições vergado a um conjunto de pessoas não se constrói
nenhum país credível. A credibilidade de um país estás nas suas instituições e na capacidade de que estas possam exercer cabalmente as suas
atribuições constitucionais ou estatutárias sem interferências negativas.
Se hoje é o Estado que assume a responsabilidade de apresentar Rosário Fernandes eArão Balate como indesejáveis, então que os titulares autores desses
actos se preparem para assumir a responsabilidade da banalização do Estado.
E tudo isto torna-se muito mais complicado quando temos a figura do
Presidente da República como promotor dessa arruaça. A Constituição da
República define o Presidente da República como sendo o garante da estabilidade. E essa estabilidade é, na verdade, a estabilidade institucional, em
que cada instituição cumpre o seu papel inspirado nos seus próprios estatutos e demais legislação. É nesse mesmo plano de estabilidade que aos funcionários públicos lhes assiste o direito de não cumprirem ordens ilegais.
Mas se, a partir da Presidência, é lançada uma campanha de instabilidade
institucional visando desacreditar o Estado e as instituições, então é caso
para assumirmos que estamos perdidos como país. Se a ordem para avacalhar as instituições e manipulá-las vem do topo, então há algo de muito
errado com as fundações sobre as quais repousa esse mesmo Estado.
O acervo que se está a transmitir aos mais novos é o de que o Estado são
as pessoas e não as instituições, que cada um pode fazer o que bem entender, desde que lhe assista qualquer tipo de poder, mesmo que ilegalmente.
A ironia de um país entregue à bicharada é que temos uma gravação de
um ministro como Celso Correia a dizer que receber comissões e controlar mentes é a regra, e que, entretanto, é exaltado e apresentado como
exemplo de o que os moçambicanos devem ser, e esse mesmo sujeito é
até exibido panfletariamente com honras do Estado como o mais estratega dos moçambicanos e com controlo até sobre o Presidente da República. E, do outro lado, temos dois funcionários públicos exemplares
que são objecto de chacota por defenderem o Estado, as instituições e as
suas atribuições. Um país assim não pode ser sério. Ficarmos a assistir
a isto é sermos coniventes com essa agenda de destruição do Estado.
de Moçambique
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Opinião

Carta ao Barato Abdul
Karimo
Por Adelino Timóteo

B

arato Abdul Karimo,
Deve ter reparado que dispenso-lhe os termos caros
como honorável, excelentíssimo, porque tão barato
você se tornou ao vender
a pátria, que me comprazo
de afirmar que é a forma de
tratamento adequada que
lhe reservo, como uma eminência tristemente célebre.
Barato Abdul Karimo,
No dia em que você se
comprometeu a divulgar os
viciados resultados eleitorais,
você deve ter tomado o vinho do esquecimento, poção
que se proíbe aos devotos
muçulmanos, mas que você,
instigado pelo diabo, certamente o deve ter tomado, e
tal como Helena de Tróia, lhe
ministraram os seus patrões,
para o levarem a esquecer do
sangue derramado na guerra
dos dezasseis anos, que se
saldou em um milhão de mortos, para o levarem a esquecer dos cinco mil mortos na
guerra de 2013-2014, para o
levarem a esquecer das cerca
de cinco centenas de mortos
no conflito 2015-2016. Você
encobre crimes, mistérios e
tanto é o seu esquecimento
que não deve se recordar que
a guerra colapsou a economia
e colocou o país na lista dos
mais endividados do mundo.
Ao chancelar o crime eleitoral você está a lidar de forma eufemística com aquilo
que é terrível, dramático e
injusto. Num assunto de Estado como esse você joga
com parcialidade, diminui
a expressão do povo, retira
a soberania do povo e submete a existência do mesmo
a uma “”gang criminosa e
sem escrúpulos, quando se
trata de oprimir a maioria e
saquear do erário público.
O vinho do olvido deixou-lhe tão descontrolado, a
ponto de tê-lo levado a arbi-

trar resultados sem editais,
dando lugar a um conflito armado, “a posteriori”.
Barato Abdul Karimo,
Esse vinho do olvido,
esse vinho do esquecimento com que lhe brindaram, é
o mesmo que jorra nas casas
e nos bares frequentados por
aqueles camaradas, como
o Barato Abdul Karimo,
que não importando com os
meios e agarrando-se nos
fins como uma tábua de salvação, afirmaram terem sido
justas, livres e transparentes
as eleições, conquanto têm a
consciência das evidências da
fraude, dos milhares de boletins de votos que circulavam
nas vésperas do escrutínio
e com os quais se fizeram
enchimentos de urnas. Enquanto o Barato Abdul Karimo tapa o sol com o cofió,
já o povo sabe de antemão
que nas províncias do centro
e do norte os governadores
provinciais foram falsamente eleitos. Há membros das
assembleias provinciais falsamente eleitos, os deputados, grosso modo, falsamente eleitos. O povo sabe que
terá um ilegítimo presidente
da república, que não espelha a vontade do povo, por
isso de facto e não de direito.
Barato Abdul Karimo,
O vinho do olvido corrompeu o seu discernimento, prejudicando toda uma Nação,
sabendo ter sido esse mesmo
viciante vinho do esquecimento que os camaradas ingeriram em 1974; tomaram
o poder do país recusando-se a se submeterem a um
escrutínio, onde todo o povo
tivesse a sua voz, através do
processo “um homem um
voto”, repetindo agora a proeza, como se verifica, está-lhes
nos genes, têm medo de um
plebiscito verdadeiro e sem
eleitores fantasmas. O vinho
do olvido cegou completa-

O vinho do
olvido corrompeu
o seu
discernimento,
prejudicando
toda uma Nação,
sabendo ter
sido esse mesmo
viciante vinho do
esquecimento que
os camaradas
ingeriram em
1974; tomaram
o poder do país
recusando-se a
se submeterem
a um escrutínio,
onde todo o povo
tivesse a sua
voz, através do
processo “um
homem um voto”,
repetindo agora
a proeza, como
se verifica, estálhes nos genes,
têm medo de
um plebiscito
verdadeiro e
sem eleitores
fantasmas.
mente esses camaradas, que
se instalaram comodamente
nas poltronas do poder, como
o Barato Abdul Karimo, lançando o país numa ditadura
sangrenta, com o degredo de
mais de duzentos mil nacionais para os Campos de Ree-

ducação, o que representou o
nexo de casualidade para o
longo conflito que devassou o
país, representando um grande retrocesso desta sociedade.
Barato Abdul Karimo,
Não sei se o líquido que
o descontrola o deixa ver;
os camaradas contagiados
do vinho do olvido lhe transmitiram um vício nefasto e
perigoso, o vinho do esquecimento não é só um estupefaciente, como também,
ingerido nas doses em que
os camaradas lhe deram a
ingerir, subversor dos bons
princípios éticos e morais.
Você sonega o que todo o
mundo viu. Agentes da polícia e do SISE maltrataram
o povo com cacetadas e participaram directamente da
cabala dos camaradas, no enchimento de urnas; agentes da
Polícia mataram membros da
oposição, agentes da Polícia,
comandados pelos comunas,
prenderam populares sem
culpa aparente. Em tudo isso
jogaram com a sua cumplicidade, pois você colocou os
populares num terror psicológico, instando-os, no dia
15, a abandonarem as mesas
de votação, e muitos destes,
a 300 metros daquelas, foram
fortemente seviciados pela
Polícia, que passou a reprimir
a coberto de uma lei invocada
para da cobertura a actos criminosos dos seus camaradas.
Barato Abdul Karimo,
Chamo-lhe à consciência:
Não sei se você já reparou
que bebeu demais esse vinho, antes da sua tomada de
posse tínhamos um país mais
ou menos seguro e tranquilo. O mesmo país caiu num
poço, pelos seus actos irresponsáveis. Você volta agora a
atirá-lo no coração das trevas.
Cumprindo ordens dos seus
sequazes egoístas e ditadores, você volta agora a mergulhar vinte e sete milhões

de nacionais na incerteza.
Barato Abdul Karimo,
É, em parte, esse vinho do
olvido que você vem tomado
desde 2013, a razão do efeito “dívidas ocultas”, com que
prosperou a rede clientelista
dos seus patrões, com subterfúgios de uma guerra que
quanto mais não era senão
para tapar os olhos da opinião nacional e internacional,
após as fraudulentas eleições
de 2009. Você é a razão do
factor RNM armada e a perseguição pelas FDS até ao
encurralamento e morte de
um Líder. Você é a expressão
de uma violência latente, o
clima de ódio e intolerância
latente, que coloca o país
em perigo de desagregação.
Barato Abdul Karimo,
Este país que você está a
ajudar a levar ao abismo já
foi um lugar de tolerância e
riqueza do ponto de vista de
relações humanas, do ponto de vista de mestiçagem e
relações inter-religiões, mas
que os seus actos reiterados
e impensados o chancelam
como um país redondamente falhado, inteiro, com uma
ponta de “iceberg” que são os
secessionistas em Cabo Delgado, havendo um estertor de
medo dos excluídos que você
muito tem ajudado a produzir.
Por último, Barato Abdul
Karimo, como bom concidadão seu, aconselho-lhe: você
precisa de uma desintoxicação das promessas maviosas
de conforto com que lhe encheram os ouvidos; você precisa de uma urgente desintoxicação para salvar a sua alma
vendida ao diabo, que ao longo de 43 anos retira a felicidade aos nacionais deste país;
você precisa de libertar os seus
albornozes e túnicas sagradas
deste ar purulento dos mortos
e dos Dragões da Morte, que
infestam a nossa sociedade.
de Moçambique
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A Eficácia da Lei dos Tribunais
do Trabalho (Conclusão)
Por Tomás Timbane*

A aplicação da Lei dos Tribunais de Trabalho no tempo: direito transitório,
competência, alçada e recursos

P

ara que o art. 6 da LTT
tenha algum sentido
útil, todas as causas de
valor superior a 200
salários mínimos deverão ser
propostas nos tribunais de trabalho distritais, porque das decisões aí propostas haverá sempre recurso, porque o valor da
causa (superior a 200 salários)
seria superior à alçada desses
tribunais (até 200 salários mínimos), mas em todos os casos de
acções inferiores a 200 salários
mínimos, nunca haveria recurso,
porque o valor não excede a alçada. Se isso pode servir para as
acções futuras, ou seja, posteriores à entrada em vigor da LTT,
traz inúmeros problemas para os
processos pendentes à data da
entrada em vigor da LTT, justamente porque o autor não teve
oportunidade de escolher onde
iria propor a acção, se nos tribunais de distrito ou de província,
até porque mesmo na Cidade e
Província de Maputo só há tribunais de trabalho de nível provincial. Uma conclusão possível
é analisar a constitucionalidade
do art. 6, pelo menos nos casos
das acções pendentes, porque
aí não haveria possibilidade de
propor a acção num tribunal de
nível distrital, pelo que das decisões propostas nos tribunais de
província não haveria recurso,
uma vez que só poderia haver
recurso se essas causas fossem
superiores à alçada desse tribunal. Ora, a alçada desses tribunais está acima de 200 salários
mínimos, não sendo, por isso,
um valor fixo. Isso leva-nos a
discutir a questão do direito a recurso e das limitações que o legislador ordinário decida impor
numa determinada situação. Há
casos em que o legislador indica
os casos em que não há recurso
das decisões proferidas que já
indicamos: se o valor da causa
não for superior à alçada, as decisões de mero expediente e que

se traduzem no uso de um poder
discricionário. Fora desses casos
e de quaisquer outros que a lei
expressamente determina, não
pode existir um impedimento do
direito ao recurso, uma vez que
parece fora de qualquer dúvida
que a Constituição garante que
os sujeitos possam impugnar
decisões judiciais por meio de
recursos, considerando o princípio do duplo grau de jurisdição. Como referimos, no direito
processual vigora o princípio do
duplo grau de jurisdição, pelo
que impedir que nos casos de
acções pendentes nos tribunais
de província – sejam de trabalho
ou os comuns quando exerçam
transitoriamente competências
dos tribunais laborais – seria impedir o direito a recurso no seu
todo o que seria inconstitucional.
A doutrina discute a existência de um fundamento constitucional do direito a recurso em
matéria cível, mas está fora de
qualquer dúvida que “o legislador ordinário está impedido de
eliminar pura e simplesmente a
faculdade de recorrer em todo
e qualquer caso, ou de a inviabilizar na prática, ou seja, o legislador ordinário não poderá
suprimir em bloco os tribunais
de recurso e os próprios recursos, [ainda que possa] regular,
com larga margem de liberdade,
a existência dos recursos e a recorribilidade das decisões, mas
segundo critérios objectivos,
respeitando os princípios da
igualdade e proporcionalidade”.
Seria, pois, desproporcional
que o regime da alçada trazido
pela LTT impedisse, em bloco,
o recurso das decisões dos tribunais de província, até porque
a própria LTT admite não só os
tribunais de recurso (art. 14, n.º
3) como prevê a impugnabilidade das decisões dos tribunais
de trabalho (art. 37), pelo que
vale aqui também o princípio de que há direito a recurso

porque há tribunais de recurso
(arts. 222, n.ºs 1, 2 e 5 e 224,
n.º 1 ambos da CRM 2004).
Deste modo, tendo ficado
evidente que em certo sentido
o art. 6 é inconstitucional, como
resolver a situação? Pode o juiz,
tendo em conta o evidente lapso do legislador, interpretá-lo
de forma correctiva, recorrendo aos valores da alçada dos
tribunais comuns, determinando que o art. 6 refere-se tão-somente à competência, ou,
sendo inconstitucional, deverá
desaplicar a norma como se se
tratasse do juiz constitucional?
É jurisprudência assente do
Conselho Constitucional que
“o nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade não
é difuso, em que é permitido ao
juiz ou tribunal, no julgamento
de um caso concreto, decidir se
uma norma é ou não inconstitucional, pois essa competência pertence exclusivamente ao
Conselho Constitucional, tanto
em sede de fiscalização concreta
bem como sucessiva e abstracta da constitucionalidade”. Na
verdade, nenhum tribunal pode
afastar e desaplicar a norma cuja
inconstitucionalidade se suscita,
pois esse “[…] facto equivaleria
a auto-investir-se em juiz constitucional, violando o disposto
na alínea a), do n.º 1, do artigo
244 da CRM [actual artigo 243,
n.º1, alínea a)], pois o Conselho
Constitucional é o único órgão
de soberania ao qual compete especialmente administrar a
justiça em matérias de natureza
jurídico-constitucional, nos termos do n.º 1, do artigo 241 da
CRM [actual artigo 240, n.º1
5. Notas conclusivas
I. Os problemas resultantes da
entrada em funcionamento dos
tribunais de trabalho são inúmeros e ilustram a importância não
só do princípio do duplo grau de
jurisdição, mas da aplicação da

lei processual no tempo. Quando entra em vigor uma nova lei,
aparentemente a escolha da lei
aplicável é simples, optando-se
entre a antiga e a nova lei. No
entanto, como ficou evidente, no
domínio da lei processual e da
organização judiciária, a questão tem outra relevância, uma
vez que a nova lei não indicou
o seu domínio de aplicação, devendo, neste caso, aplicar-se as
regras gerais. No caso da entrada em vigor da LTT, foi possível
distinguir duas realidades: a dos
novos processos, onde será aplicada a nova lei e dos processos
pendentes, onde, tendo ficado
ressalvado os actos praticados
antes da sua entrada em vigor e
na ausência de disposições especiais, há-que tomar posição
sobre o impacto que as regras
sobre competência e da alçada
tem nos processos pendentes.
Se quanto à competência trata-se de uma situação especial
que permite o desaforamento
de um processo de um tribunal
inicialmente competente para o
novo, já no que se refere à relação da causa com a alçada do
tribunal a situação é diferente,
não só porque esta foi introduzida na jurisdição laboral,
como, também, pela deficiente
técnica legislativa, que confundiu a alçada e a competência.
II. Se é bem verdade que o
direito a recurso não está expressamente previsto na Constituição, mas está implicitamente
previsto no seu espírito, a aplicação, sem mais, do regime da
alçada constante da LTT implicaria a rejeição em bloco de recursos em processos pendentes,
o que, bem vistas as coisas, seria
uma violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição, o que
não é admissível. Sendo assim,
é de todo evidente a inconstitucionalidade do regime da alçada
previsto no art. 9 da LTT onde,
o legislador, estabeleceu para a

alçada os limites determinativos
da competência. Desde modo,
estando um processo pendente
em que a situação se levanta,
entendemos que o direito ao
recurso se mantém, mas como
o juiz laboral não pode desaplicar a norma inconstitucional
substituindo-a, por exemplo,
pela norma que entenda aplicável, deverá suspender o processo e remetê-lo para a apreciação
do Conselho Constitucional.
Tendo em conta o nosso sistema de fiscalização de constitucionalidade, entendemos que o
legislador deveria não só alterar
o art. 6 da LTT como estabelecer a alçada dos tribunais de
trabalho, uma vez que tal não
resulta daquela disposição legal.
III. Não me recordo de ter
acompanhado um processo de
revisão da anterior Lei dos Tribunais de Trabalho. Trata-se,
mais uma vez, de alterar um
diploma legal importante sem
transparência e acesso à informação dos operadores judiciários sobre o processo de revisão.
É que se deve suscitar o debate
através da divulgação de todos
os documentos pertinentes relacionados com o processo. Muito
se poderia dizer sobre a eficácia
da Lei dos Tribunais Trabalho,
mas os pontos aqui referidos
permitem compreender a necessidade de uma maior reflexão,
não só sobre a necessidade da
sua revisão, mas de uma maior
harmonização com a organização judiciária e com o acesso
aos tribunais na sequência da
transitoriedade das competências dos tribunais de trabalho
da província. Mais do que uma
Lei dos Tribunais de Trabalho
com disposições processuais
nela enxertadas, carecemos de
um Código de Processo de Trabalho moderno e actualizado.
de Moçambique
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Batoteiros
Por Edwin Hounnou

S

egundo o Dicionário
da Língua Portuguesa
Porto Editora, batota significa burla, é o
mesmo que fazer trapaça num
jogo. Batota virou uma perigosa modalidade eleitoral, em
Moçambique, patrocinada pela
comunidade internacional, daqueles que têm os olhos postos
nos nossos recursos naturais.
Segundo esses, vale mais lidar
com um feiticeiro conhecido
(Frelimo) que um desconhecido. Este é o princípio que conduz os que reconhecem as ilegalidades da Frelimo como sendo
livres, justas e transparentes.
As eleições de 15 de Outubro
de 2019 foram uma burla contra os partidos concorrentes e
vontade dos eleitores. Quando
se faz alterações aos resultados
com objectivos de tirar vantagens, está a fazer burla. Isso é
crime contra o povo que vota
para ver reflectida sua vontade
nas urnas. A Procuradoria-Geral da República não deve prosseguir fechando os olhos perante tamanha barbaridade. Uma
eleição é um jogo com regras e
procedimentos. Qualquer alteração às regras e procedimentos obriga a que o seu resultado
seja viciado. Os países europeus que dizem que “as irregularidades havidas não alteraram
o resultado final” não fazem
o mesmo para os seus povos.
Em nenhum país da União
Europeia isso poder acontecer.
O povo norte-americano não
aceitaria um governo emer-

gido de uma eleição de enchimento de urnas. Porquê os
europeus e norte-americanos
pensam que o povo moçambicano pode aceitar um governo
de fraudes e trapaças? Há uma
democracia para os povos dos
países ocidentais e outra diferente para os países africanos?
Os povos africanos querem,
também, ser bem governados
para que possam sair da pobreza em que se encontram.
Os governos que emergem
de fraudes eleitorais são totalitários e corruptos. São um
bloqueio ao desenvolvimento
ainda que sejam apoiados por
países ocidentais que têm os
olhos sobre os nossos recursos.
Os observadores desses países
não hesitam em recomendar
aos seus governos para felicitarem os facínoras que emergem das fraudes eleitorais.
Pedimos aos países ocidentais para pararem de sustentar
os bandidos dos nossos povos.
Retirem-lhes o balão de oxigénio que mantêm os regimes criminosos que sufocam os nossos
povos ainda vivos. Coloquem-se no lugar dos povos oprimidos por regimes totalitários e
fraudulentos para entenderem
que estamos sedentos de justiça!
Os povos não devem aceitar
que continuem a ser governados por malandros, espertos
e caloteiros. Devem lutar por
eleições livres, justas e transparentes, sem intimidações da polícia e, para isso, têm de se bater
para que os processos eleito-

rais sejam conduzidos por órgãos idóneos e independentes.
Nenhuma eleição, no nosso país, pode ser livre, justa e
transparente enquanto um dos
contendores for, ao mesmo
tempo, concorrente e árbitro.
Isso é um contra-senso. Os órgãos eleitorais – STAE, CNE
e o Conselho Constitucional
– são dominados pelo partido
Frelimo. Os tribunais distritais
que dirimem os contenciosos
eleitorais, muitos deles, funcionam como se fossem células do partido Frelimo, pela
sua parcialidade. A polícia
fez vista grossa à roubalheira.
A Frelimo, o Partido-Estado,
sempre sairá vencedor se as
eleições forem operacionalizadas pelo actual figurino dos
órgãos eleitorais. Não vale a
pena andar a murmurar sobre
os maus resultados obtidos pela
oposição porque não poderiam
ser de outro modo. Nós não
estamos, de modo nenhum,
admirados de nada. Esperamos ainda que o cerco contra
a oposição seja cada vez mais
apertado e, pelos vistos, a caminhada para o monopartidarismo ganhou maior celeridade.
Todos os sinais indicam que
o monopartidarismo já atracou
no nosso país e Filipe Nyusi
é o comandante desse navio.
Frelimo e Nyusi estão a vedar
o futuro do país. As gerações
do amanhã vêem-se na contingência de viver na incerteza
permanente devido à privatização do Estado pela Frelimo.

A sociedade e os partidos não
devem assistir, impávidos e
serenos, à captura do Estado e
do nosso futuro colectivo como
um povo pelo partido Frelimo.
O nosso país tem que triunfar
e não deve ser mais um país
africano. Tem de marcar a diferença – rejeitando, de forma
categórica, os resultados eleitorais produtos de uma fraude
massiva. Se nada for feito, o
povo fica frito para sempre.
As guerras por que o país
tem experimentado, desde a
independência nacional, se devem à intolerância política e
económica que Nyusi, hoje, a
volta a trilhar. As eleições nos
actuais moldes não asseguram
a paz. Elas são e serão, sempre,
o motivo de desavenças, conflitos e guerras porque marcas de
feridas profundas na sociedade.
Joaquim Chissano, a quem
chamavam de “Mariazinha”,
era tolerante e respeitava a diferença. A oposição perdeu
uma grande oportunidade para
se afirmar e ganhar espaço político no tempo de Chissano.
Os dirigentes da Frelimo que
se lhe seguiram levaram o país
à bancarrota e radicalização.
Armando Guebuza governou
para o seu bolso e fechou todas as portas de oportunidade.
Acentuou o fosso entre ricos
e pobres. Muitos para fugirem
da pobreza, entregaram-se à
Frelimo porque, assim consideram, lá é permitido roubar e
continuar-se impune e se mobilizam-se esforços para o liber-

tarem, como fazem com Manuel Chang, preso na África do
Sul, desde Dezembro de 2018.
Veio Nyusi, o homem que,
por duas vezes, tentou matar
Afonso Dhlakama e mandou
cercá-lo, na sua própria casa, na
Beira. Para além de caloteiro,
Nyusi é o patrono dos esquadrões da morte que perseguem
e assassinam os opositores do
seu regime. Manda seus correligionários fazerem enchimento de urnas e sugerem aos
observadores irem fazer xixi
ou irem dar um passeio porque querem fazer o “trabalho”.
Nunca antes tinha havido um
atrevimento igual. Na Frelimo,
não há ética nem moral. Os assassinos e fraudulentos não têm
limites. O seu limite é determinado pelos objectivos a atingir.
A experiência mostra que os
regimes totalitários, ditatoriais
e fascistas não deixam o poder
pelo voto. A África está cheia
de exemplos que mostram que
os regimes corruptos não respeitam a vontade do povo expressa nas urnas. Os regimes de
Idi Amin Dadá, do Uganda, de
Jean Bedel Bokassa, do Centro
Africano, Hosni Mubarak, do
Egipto, servem de amostra de
regimes que deixaram o poder
por meios não convencionais.
Adolph Hitler, da Alemanha
Nazi, Benito Mussolini, da
Itália fascista, e António Salazar, de Portugal colonial-fascista, regimes que se retiraram por derrotas militares.
de Moçambique
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Nacional
Comissão Política do MDM exige investigação
ao fornecedor dos boletins de votos

O

Movimento
Democrático de Moçambique reuniu,
no passado sábado,
em Maputo, a sua Comissão
Política, para analisar o desempenho daquele partido nas
eleições. O MDM teve a sua
bancada parlamentar amputada, dos anteriores dezasseis
para apenas seis deputados. No
seu discurso de abertura, Daviz Simango disse que a fraude eleitoral foi de proporções
gigantescas. “Sofisticaram a
forma de realização da fraude, à luz do Acordo de Paz de
Maputo. Refugiaram-se a todo
custo, usando as Forças de
Defesa e Segurança”, disse. O
MDM acusa os órgãos de administração eleitoral de terem
manipulado e desorganizado
o processo, desde o recenseamento eleitoral até à votação e
ao apuramento dos resultados.
Segundo o MDM, a manipulação consistiu no uso de
boletins de voto pré-votados
fora do circuito dos órgãos de
administração eleitoral a favor do partido no poder e do
seu candidato presidencial,

e na falsificação de editais
e actas nas Mesas de Voto.
O MDM apontou a exclusão e violência contra os seus
membros nas Mesas de Voto
e delegados de candidatura à escala nacional, durante
todo o processo de votação e
apuramento, e a negação de
credenciação e expulsão de
observadores independentes.
Daviz Simango disse que o
Acordo de Paz assinado este
ano, em Maputo, ignorou os
apelos feitos, segundo os quais
o STAE é promotor de confli-

tos pós-eleitorais e devia ser
integrado na CNE e deixar de
depender da hierarquia do Governo. “Um Acordo que negou
a integração dos guerrilheiros
antes da votação, para permitir a inclusão e desmantelar
o fenómeno partido-Estado.”
Segundo David Simango,
nestas eleições foi certificada a
teoria de que o ladrão rouba e o
polícia protege, o STAE anuncia que tudo é ordeiro, justo,
livre e transparente, e está-se
a semear justiça pelas próprias
mãos e a hipotecar o direito

de “um homem, um voto”.
O presidente do MDM desafiou o presidente da CNE e
o director do STAE para explicarem como foi possível, em
todos os distritos, existirem
boletins nas mãos de estranhos
à gestão eleitoral. “Expliquem
aos moçambicanos como os
vossos camaradas conseguiram perfilar a sua classe de
bons pastores da fraude.”
“A votação viciada sem precedentes, os resultados que
entregam não são o desejo da
população, são de nulidade.”

O MDM diz que estas eleições revelam “centralização,
autoritarismo e violência”. “O
poder fica extremamente concentrado nas mãos da pessoa
ou grupo que governa o Estado, com pouca ou nenhuma
abertura para o debate político. Os espaços de comunicação e deliberação costumam
ser fortemente regulados ou
suprimidos. Isso inclui a imprensa, os poderes judicial
e legislativo, que deixam de
ser independentes, roendo os
três poderes e os partidos políticos, que muitas vezes são
proibidos de existir”, disse.
A Comissão Política do
MDM deliberou que as eleições de 15 de Outubro de
2019 não foram livres, nem
justas nem transparentes e
decidiu solicitar uma auditoria ao fornecedor de material
eleitoral e ao STAE. O MDM
quer também que a Procuradoria-Geral da República
investigue todas as alegações
e responsabilize todos os implicados na descredibilização do processo. (Redacção)

As eleições já passaram e a Frelimo “ganhou”

Automobilistas passam a pagar até 2.300,00
meticais para estacionamento na Baixa de Maputo
ndré Mulungo
A
andremulungo4@gmail.com
Foram necessários apenas
oito dias, depois das eleições
de 15 de Outubro, para o
Governo da Frelimo, que foi
reeleito, mostrar que todas as
promessas que fez durante a
campanha eleitoral de melhoramento das condições de vida
das pessoas não passavam de
propaganda enganosa. É que o
Conselho Autárquico da Cidade de Maputo decidiu agravar
as taxas de estacionamento
nas avenidas da Baixa de Maputo, com o valor mais alto

a atingir 2.300,00 meticais.
As novas taxas entram em
vigor no dia 28 de Outubro.
Quarenta e cinco minutos custam 10,00 meticais. Um bilhete
diário custa 120,00 meticais.
“Caro automobilista, a partir
do dia 28 de outubro de 2019
será cobrada a taxa de estacionamento rotativo remunerado
na baixa da cidade de Maputo
nos termos da resolução n.o
13/AM/2014, de 15 de Dezembro, publicada em edital
no BR III série, n.o 33, de 20
de Agosto de 2010”, lê-se num
aviso de cobrança da “Empresa de Mobilidade e Estacionamento – Projecto Estaciona-

mento Rotativo Remunerado”.
A empresa determinou seis
modalidades de pagamento.
Um talão de estacionamento custa 10,00 meticais por
45 minutos. Quem trabalha
durante oito horas na Baixa
da cidade de Maputo deve ter
100,00 meticais. Nesta modalidade, um automobilista gasta
500,00 meticais por semana
e 2.000,00 meticais por mês.
A segunda modalidade é a
de um bilhete diário, que custa
120,00 meticais. O automobilista que usar esta modalidade
gasta 600,00 meticais por semana e 2.400,00 meticais por mês.
A terceira modalidade é a

de um cartão pré-comprado
de duração limitada. A quarta
modalidade é a de um cartão
de residente, que custa 920,00
meticais por mês, com direito
a estacionar numa só avenida. A quinta modalidade é a
de um cartão de comerciante,
que custa 80,00 meticais por
dia e 1,760,00 meticais por
mês, com direito de estacionar
numa só avenida. A última modalidade consiste num cartão
semanal ou mensal normal,
que custa 575,00 meticais por
semana ou 2.300,00 meticais
por mês, com direito a estacionar em todas as avenidas.
O horário de funcionamento

será de segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 17h30, e sábado,
das 7h30 às 12h00, excepto aos domingos e feriados.
Segundo o aviso que temos
vindo a citar, será considerado estacionamento irregular
se o automobilista estacionar
na área rotativa sem pagar,
e estará sujeito a bloqueio
e reboque da sua viatura.
A decisão foi tomada há
algum tempo, mas não podia ser anunciada para não
comprometer o desempenho do partido Frelimo e
do seu candidato nas eleições de 15 de Outubro.
de Moçambique
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Cerca de cinquenta mil estrangeiros requereram
visto de fronteira desde Janeiro a Setembro

O

SENAMI (Serviço
Nacional de Migração) diz que o
número de entradas
de estrangeiros com visto de
fronteira aumentou 7% nos primeiros nove meses deste ano,
quando comparado com igual
período do ano passado de 2018.
Segundo SENAMI, nos
primeiros nove meses deste ano foram concedidos
57.067 vistos de fronteira
em todo o território nacional,
tendo sido 53.318 em 2018.
Celestino Matsinhe, porta-voz do Serviço Nacional de Migração, disse que os vistos be-

to tem a duração de 30 dias e
não é aplicável para fixação de
residências e trabalho”, disse
Celestino Matsinhe e acrescentou que, de Janeiro a Setembro deste ano, o SENAMI
recebeu 121.947 pedidos de
passaporte, dos quais já emitiu
119.629, o que corresponde a
98%. Os restantes ainda estão
em processo de tramitação.
O SENAMI diz também
que a procura de passaporte
reduziu em 4% em relação ao
período similar do ano passado, altura em que foram solicitados 126.853 passaportes.

neficiaram 57.067 estrangeiros
oriundos de diversos países da
África, Europa, Ásia e América.
Esta informação foi dada
numa conferência de imprensa realizada na quinta-feira,
em Maputo, pelo porta-voz do
SENAMI, Celestino Matsinhe,
que, na ocasião, explicou que
o visto concedido aos turistas
não é aplicável para fixação de
residência nem para trabalho.
“Decidimos conceder o visto de fronteira com duração
de 30 dias, porque o SENAMI
registou o aumento de entrada
de estrangeiros no país na ordem de sete por cento. O vis-

publicidade

Cuncurso para fornecimento de
produtos de ANATOMIA HUMANA
O Instituto Politécnico de Geologia e Ciências de Saúde convida empresas interessadas a submeterem propostas
FECHADAS e sem garantia provisória para o seguinte concurso.
Dois esqueletos humanos
Dois manequins pediátricos
Dois Braços de transfusão sanguínea e injecção negro
Um manequim para parto
Dois sistemas para sangue
Duas camas medicinais com ou sem manipulador
Uma marquesa para parto
Dois colchões medicinais
Dez lençóis para cama
Quatro biombos articulados
Dois suspensores de soro compostos
Uma carrinha de medicamentos com seis gavetas
Duas carrinhas de medicação
Uma carrinha de roupa suja
Um urinário metálico
Dez cabos de rim
Duas bacias metálicas
Três caixas de esterilização
Cinco tabuleiros com tampa
Três cabos para bisturim
Trinta pinças

Dez aparelhos para medição de tensão arterial
Dois esfignomanometro para de mercúrio
Dois esfignomanometro de parede
Um aspirador eléctrico
Dois estereoscópio clínico
Um microscópio electrónico
Dois ambos pediátrico
um manequim de cancro de mama
Um pélvis com gravidez com três partes
Um torço africano masculino e feminino em 24 partes
Um manequim completo masculino e feminino com múltiplas partes
1.

2.
3.
4.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os documentos do concurso e levanta-los no endereço
asseguir indicado: Av. Eduardo Mondlane nr. 21.231 Bairro Infulene A,
Cidade da Matola ou pelos telefones 84 410 47 08 / 84 33 00 464.
data final da entrega das propostas será dia 11 de Novembro de 2019.
O período da validade das propostas será de 120 dias a contar da data
limite da entrega das mesmas.
Serão contactados os concorrentes das proposta seleccionadas.

Matola, aos 30 de Outubro de 2019
Autoridade Competente
(Ilegivel)
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uma questão de segurança
nacional e era estritamente confidencial, por isso
não deveria ser divulgada.
Segundo Isaltina Lucas explicou à “Kroll”, esta é a
razão pela qual o assunto
não foi dado a conhecer ao
Tribunal
Administrativo.
Seguindo o resumo das
discussões relacionadas a
pedido do SISE, Isaltina
Lucas forneceu uma breve
avaliação sobre o pedido,
afirmando que o estudo de
viabilidade da MAM indicava que seria gerada
“receita sólida e suficiente” para o reembolso do
financiamento. Assim, recomendou que a garantia
do Governo fosse emitida
conforme solicitado, com
a seguinte justificação:
1. explicação do “Indivíduo A” de que o financiamento era uma questão
de segurança nacional;
2. relevância do projecto
MAM para a sustentabilidade de outros projectos;

3. o projecto estava
relacionado
com
a
soberania
nacional;
4. o estudo de viabilidade indicava boa receita.
Assim, numa nota manuscrita, datada de 2 de
Maio de 2014, foi autorizada a emissão de uma garantia do Governo de 515
milhões de dólares norte-americanos a favor da
MAM, aprovada pelo “Indivíduo C” (Manuel Chang).
Em 20 de Maio de 2014,
foi emitida uma garantia
do Governo para a MAM.
“À excepção da primeira
garantia do Governo, para
a ‘Proindicus’, cuja análi-

se envolveu três membros
do Governo (‘Indivíduo
D’, ‘Indivíduo C’ e ‘Indivíduo L’ (possivelmente
‘Posição L’), as garantias
foram somente analisadas
e aprovadas por apenas
dois membros do Governo,
o ‘Indivíduo C’ (Manuel
Chang) e o ‘Indivíduo D’
(Maria Isaltina Lucas).”
Maria Isaltina Lucas
foi exonerada do cargo de
vice-ministra em Fevereiro de 2019. Com todas as
evidências do seu envolvimento, nunca foi presa
e continua em liberdade.

“Nuy” pode ser Filipe Nyusi
O

de Moçambique

está na posse de informação
de que o pseudónimo “Nuy”
pode conduzir a Filipe Nyusi.
Nos documentos a que tivemos acesso, “Nuy” recebeu
mais do que os 2 milhões de

dólares referidos por Boustani. No mesmo conjunto de
“Nuy” estão também incluídas viaturas de marca “Land
Cruiser”, “Audi A8” e outras
de alta cilindrada.
de Moçambique

(Continuação da 05

aos seus colegas da Frelimo
para violarem a lei e aprovaram, com a maioria de nove,
os resultados em “PowerPoint” sem editais nem actas.
São esses resultados das “tabelas do Bartolomeu” que foram oficializados no domingo.
Vogais da oposição em declaração de voto cáustica
Na sessão de sexta-feira, os
vogais da oposição uniram-se e produziram uma declaração de voto vencido lido na
mesma sessão. Aqueles vogais
disseram que a fraude eleitoral
começou com a selecção dos
membros das Mesas de votação, incluindo os respectivos
presidentes, que, a dado passo,
passou a ser feita pelo Governo,
em vez de ser feita pelo STAE.
“Estranhamente, depois de várias fases do ciclo eleitoral terem
sido realizadas com sucesso, a
partir da fase da formação e selecção dos membros das Mesas
de Voto, especialmente os Presidentes e Vice-Presidentes, abraçámos a nebulosidade e falta
de transparência no processo.”

Os vogais indicam que de todas as províncias e distritos
lhes chegaram queixas e reclamações sobre a possível
existência de candidatos cujo
processo de selecção foi feito
à margem dos órgãos eleitorais. Segundo disseram, esses
candidatos ocupariam mais os
cargos de presidente e vice-presidente de Mesas de votação.
“Em muitos casos, as indicações para estas funções foram
determinadas pelos Directores
Provinciais / Distritais e Chefes de Formação do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral sem auscultar os
directores-adjuntos / chefes-adjuntos, especialmente os
indicados pelos partidos da
oposição”, lê-se na declaração de voto, em nossa posse.
Segundo consta na declaração lida, ao nível das Comissões Provinciais de Eleições
e das Comissões Distritais de
Eleições estavam em marcha
outras acções pouco transparentes relativas à credenciação
dos delegados de candidatu-

ra e observadores eleitorais.
“De acordo com os artigos 55 e
56 da Lei n. 8/2013, de 27 de
Fevereiro, alterada e republicada pela Lei n. 2/2019 de 31
de Maio, (Lei que estabelece
o quadro jurídico para eleição
do Presidente da República e
dos deputados da Assembleia
da República) e artigos 77 e 78
da Lei n. 3/2019 de 31 de Maio
(Lei que estabelece o quadro
jurídico para eleição dos membros da Assembleia Provincial
e do Governo de Província), os
partidos políticos têm o direito
de designar um delegado efectivo e um suplente para cada
mesa da assembleia do voto.
Este processo decorre até ao vigésimo dia anterior ao sufrágio.
Nesta conformidade, os chamados Órgãos de Apoio da Comissão Nacional de Eleições,
ao nível de cada distrito ou cidade DEVEM (por obrigação)
emitir as credenciais”, lê-se.
Ora, segundo a declaração de
voto, em muitos casos, sob alegação de que os concorrentes
às eleições submeteram tarde

os processos individuais dos
seus delegados de candidatura, foi-lhes negado este direito,
mesmo com a intervenção pessoal do presidente da Comissão
Nacional de Eleições. “A orientação da Comissão Nacional de
Eleições, através do seu Presidente, em muitos distritos, foi
pura e simplesmente ignorada,
facto que demonstra a existência de funcionários e agentes
eleitorais não interessados na
transparência e integridade do
processo, preferindo obedecer a
outros comandos estranhos aos
órgãos eleitorais”, disseram.
No que diz respeito à observação eleitoral, também as
orientações da Comissão Nacional de Eleições, na pessoa
do seu presidente, foram, em
muitos casos, ignoradas e não
foram acatadas, fazendo com
que muitos cidadãos não tivessem tido a oportunidade de
participar no processo eleitoral
na condição de observadores.
Aqueles vogais dizem que a
Comissão Nacional de Eleições continua a não ter a pos-

sibilidade real de cumprir as
suas obrigações constitucionais
e legais, sendo por isso incapaz de garantir um processo
eleitoral justo e cujos resultados sejam aceites por todos.
“Foi com base nestes Presidentes e Vice-presidentes de
mesa e outros elementos nocivos à verdade eleitoral que
foram produzidos e não sufragados os presentes resultados
eleitorais que até espantam os
vencedores, dado o extremismo com que os seus agentes
realizaram a tarefa. É comum
ouvir à boca pequena que estes números ‘são vergonhosos’ ou que “não era necessário chegar a este extremo’.”
São signatários da referida declaração os vogais Meque Braz
(Renamo) Latino Ligonha
(Renamo) Fernando Mazanga
(Renamo), Celestino Taveira
da Costa Xavier (Renamo),
Barnabé Ncomo (MDM) Salomão Moyana (Renamo), Apolinário João (Renamo) e José
Belmiro (MDM) (Redacção)
de Moçambique
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Já está...
Só vim para dizer, muito
obrigabo, Gaza!

AJM/2019
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Após dezasseis dias

Comissão de Inquérito da Polícia ainda não se
pronunciou sobre a morte de Anastácio Matavele
ndré Mulungo
A
andremulungo4@gmail.com

C

ompletaram-se, na
quinta-feira da semana passada, dezasseis dias desde
que o comandante-geral da
Polícia, Bernardino Rafael,
ordenou a criação de uma
Comissão de Inquérito para
investigar o assassinato de
Anastácio Matavele no dia 7
de Outubro. A Comissão de
Inquérito foi criada no dia 8
de Outubro, e tinha sido anunciado um prazo de quinze dias
para investigar e esclarecer
as circunstâncias do assassinato de Anastácio Matavele.
Anastácio Matavele era o
director executivo do Fórum
das Organizações da Sociedade Civil na província de Gaza
e membro da “Sala da Paz”,
uma plataforma de observa-

ção eleitoral conjunta. Anastácio Matavele foi alvejado
por dez tiros no interior da sua
viatura, cerca das 11h00 do
dia 7 de Outubro, na cidade
do Xai-Xai, quando saía de
uma acção de formação de observadores eleitorais. Saiu do
local com vida para o Hospital
Provincial de Gaza, onde veio
a morrer por volta das 13h00.
No dia do anúncio da criação da Comissão de Inquérito (8 de Outubro), a Polícia
confirmou que foram agentes
da corporação que assassinaram Anastácio Matavele. A
Polícia não tinha outra saída,
visto que os assassinos, depois de dispararem dez tiros
contra Anastácio Matavele,
que se encontrava no interior da sua viatura, puseram-se em fuga e, mais tarde,
envolveram-se num acidente
de viação, quando fugiam

da Polícia. E foram reconhecidos pela população como
membros da Polícia afectos
ao Grupo Operativo Especial.

Em consequência do acidente de viação, dois perderam a
vida no local. Um conseguiu
fugir e está em parte incerta.

Dois indivíduos foram detidos. Trata-se de Euclídio
Mapulasse e Edson Silica.
Euclídio Mapulasse estava a receber cuidados
médicos no Hospital Provincial de Gaza, devido aos
ferimentos que contraiu no
acidente durante a fuga.
Edson Silica recolheu às
celas da 2.a Esquadra da
PRM na cidade do Xai-Xai.
A Comissão de Inquérito é constituída apenas
por membros da Polícia.
A decisão criou estranheza,
uma vez que são membros
da Polícia a investigarem
outros membros da Polícia.
Há dúvidas sobre os resultados dessa investigação,
visto que os assassinos de
Anastácio Matavele são associados aos esquadrões da
morte, criados pelo regime.
de Moçambique

Na província de Sofala

Homens armados mataram um agente da PRM
e incendiaram uma viatura na Gorongosa
osé Jeco, na Beira
Jjosejeco@gmail.com

M

ais um ataque armado foi realizado, na quarta-feira
da semana passada, na província de Sofala, na
região entre o Inchope e a vila-sede da Gorongosa, ao longo
da Estrada Nacional Número
1. Um agente da Polícia da
República de Moçambique
morreu e uma viatura militar
ficou em cinzas, em consequência do ataque armado.
Segundo dados em nosso poder, o ataque ocorreu
cerca das 6h30, numa região denominada Txixiro,
que pertence ao posto administrativo do Púnguè, no
distrito da Gorongosa. Segundo testemunhas, a viatura militar seguia no sentido
do Inchope para o distrito

da Gorongosa e sofreu uma
emboscada realizada por homens armados, tendo morrido
um agente da PRM e tendo
sido incendiada uma viatura.
“Ouvimos os tiros muito cedo. Eu e o meu marido estávamos preocupados
com os nossos afazeres. Ficámos muito assustados. O
meu marido preocupou-se

com as crianças, e saímos a
correr para a mata. Quando
tudo parou, voltámos e vimos a viatura da PRM em
chamas e agentes da Polícia
a fugirem e outros a placar”, contou-nos uma cidadã.
Zambo Mulandeza, director
clínico do Centro de Saúde
da Gorongosa, confirmou
a ocorrência, mas afirmou
que naquele Centro de Saúde não deu entrada nenhum
morto nem nenhum ferido
“Ouvimos, pela manhã, sobre o ataque naquela região,
mas não deu entrada nenhuma
pessoa ferida ou morta nesta unidade hospitalar”, disse.
Apesar dos ataques que já
ocorreram, a circulação rodoviária ao longo da Estrada Nacional Número 1, pelo
menos no troço entre o Inchope e a Gorongosa, continua a decorrer normalmente.

PRM confirma morte do seu
agente num ataque armado
em Sofala e culpa a Junta
Militar da Renamo
A Polícia da República de
Moçambique em Sofala, através do seu porta-voz provincial,
Daniel Macucua, confirmou
a morte do agente e uma viatura incendiada, como consequência do ataque armado.
Segundo Daniel Macucua,
o ataque, relatado por testemunhas, aconteceu às 6h20,
na Estrada Nacional Número
1, que liga o Centro ao Norte do país, junto ao Rio Púnguè, que separa os distritos
de Nhamatanda e Gorongosa.
“O ataque foi protagonizado por indivíduos armados que
se presume que pertençam à
autoproclamada Junta Militar da Renamo, liderada por
Mariano Nhongo”, dis-

se o porta-voz da Polícia
numa conferência de imprensa nas instalações da PRM.
A Polícia disse que os agressores realizaram os disparos
“contra uma viatura da Polícia, um veículo “Mahindra”,
um tipo de carro de caixa
aberta, onde seguiam quatro
ocupantes, todos da PRM”.
Uma equipa da PRM deslocou-se para o local e deteve
um indivíduo, que se supõe que
pertença ao grupo de guerrilheiros dissidentes da Renamo, e
apreendeu uma viatura e duas
motos, que se presume tenham
sido usadas pelos homens armados. A Polícia “continua a
vasculhar a área”, acrescentou.
A PRM diz que há transitabilidade, de forma livre, na
estrada em causa. “A circulação decorre de forma segura,
tendo em conta a presença da
força naquele troço”, disse.
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Canal deSegundo
Empresas
e Marcas
avaliação preliminar
do EISA
Insegurança e credenciação discriminatória
comprometeram a integridade dos resultados eleitorais
Instituto para DeO EISA informou que con- apresentada pelo EISA indi- Frelimo 73,3%, MDM 2,9%,
Profissionais
de tecnologias
de
informação
e Renamo 22,3%, outros 1,5%.
cava que Filipe Nyusi obtemocracia Sustentáseguiu fazer uma
contagem
vel na África Ausaceitável baseada em ve 70,9%, Ossufo Momade Sofala
comunicação
debatem paralela
manutenção
de
Davidinfra-estruturas
Simango 6,9%,
tral considera que
relatórios
de aproximadamen- 21,4%,
Frelimo 63,0%, MDM 14,7%,

O

alguns aspectos essenciais puseram em causa a integridade
dos resultados eleitorais que
estão a ser apresentados e que
dão uma vitória esmagadora
ao partido Frelimo e ao seu
candidato, Filipe Nyusi.
O EISA apresentou, na
terça-feira da semana passada, em Maputo, o seu relatório
preliminar sobre a observação
eleitoral. Domingos do Rosário, funcionário desta Orga“Incubadora
de Nenização, disse,
por exemplo,
gócios” do “Stanque as Comissões Provinciais
dard Bank” acolheu
de Eleiçõesrecentemente
recusaram-se um
a
credenciar
3.000
dos
6.955
debate sobre a manutenção de
observadores
forinfra-estruturaseleitorais
de tecnologias
mados
por
si;
e
alguns,
dede informação comunicação,
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CONDOMÍNIO
Localizado na Rua Dona Maria II n º 138 – Bairro
SOMMERSCHILD – MAPUTO, MOÇAMBIQUE.
Constituído por 4 pisos:
Piso1
Cave com 112 m2, divisão única ampla com casa de banho
privativa e bancada de cozinha. Iluminação natural com
janelas para a parte traseira da casa.
Piso 2
R/Chão com 242 m2, constituído por sala de estar ampla,
escritório, 3 quartos dos quais dois com casa de banho
privativa e uma cozinha.
Piso 3
Primeiro andar com 258 m2, constituído por sala de estar
ampla, escritório, 3 quartos dos quais dois com casa de
banho privativa e uma cozinha.
Piso 4
Segundo andar com 200 m2, constituído por sala de estar
ampla, 3 quartos, dos quais dois com casa de banho privativa
e uma cozinha. Possui varanda para a frente e acesso com
escadas a terraço de 188 m2 com vista de mar no qual
também existe um sótão.
Nas traseiras do edifício existe um jardim com acesso a
uma casa de banho e uma área de serviço constituída por 3
quartos com uma casa de banho de serviço comum.
Espaço de estacionamento para 6 carros.
Condomínio vedado nas traseiras e à frente, com portão de
acesso e guarita na entrada.

Contactos:
00 351 966647582 | 00 351 966264002 e
00258 848397947 | 00258 848649497 - José Nóvoa e Carla Granja
granjanovoa@gmail.com
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AS ELEIÇÕES NÃO FORAM LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES
E OS RESULTADOS NÃO SÃO CREDÍVEIS
Declaração da sociedade civil sobre eleições gerais e das assembleias provinciais
As eleições gerais e das assembleias provinciais de 15 de Outubro não
foram livres, justas, nem transparentes porque o partido no poder capturou e assaltou a máquina eleitoral, concluem o Centro de Integridade
Pública (CIP), o Centro Desenvolvimento da Democracia (CDD), o Centro
de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), o Forúm Nacional das Radios Comunitárias (FORCOM), o Observatório do Meio Rural
(OMR), o Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (MASC), a WLSA Moçambique e a plataforma de observação eleitoral VOTAR Moçambique,
que subscrevem este comunicado.
Das seis eleições gerais multipartidárias já realizadas em Moçambique,
estas foram as mais viciadas e fraudulentas. Para a justiça e neutralidade
nas eleições, é preciso repensar-se o sistema eleitoral em que o partido
no poder nomeia agentes eleitorais-chave, que podem violar a lei com
impunidade, protegidos pela intimidação promovida pelo partido e pela
polícia.
A constituição de uma nova Comissão Nacional de Eleições (CNE), em
Abril
	
   do próximo ano, deve ser o ponto de partida para a mudança e as
OSCs irão promover uma campanha a favor da criação de uma CNE independente e neutra.
A manipulação flagrante das eleições começou com as eleições municipais do ano passado, nas quais a contagem de votos aconteceu de forma
secreta e ilegal em, pelo menos, cinco municípios (Matola, Marromeu,
Moatize, Alto-Molócuè e Monapo), dando vitória ao partido no poder,
apesar do apuramento provisório da CNE e a contagem paralela mostrarem vitória da oposição. O recenseamento deste ano foi flagrantemente
manipulado, com a província de Gaza a recensear 300.000 eleitores acima
da população em idade eleitoral, enquanto na Zambézia o recenseamento foi abaixo do esperado.
A campanha eleitoral foi caracterizada por uma mistura de uso excessivo
de recursos do Estado pelo partido Frelimo e pela intimidação da oposição e da sociedade civil. Alunos e professores foram obrigados a fazer
campanha pelo partido no poder e viaturas e outros meios do Estado foram usados ilegalmente durante o processo. Tudo isto foi acompanhado
pela crescente intimidação - pelo bloqueio de caravanas da oposição, o
registo e até a recolha de cartões de eleitores para fins desconhecidos.
O que aconteceu, pela primeira vez, este ano, foi a tentativa de impedir ilegalmente a observação independente, atrasando e não emitindo
credenciais de observadores em larga escala. Em algumas províncias, as
credenciais não foram, simplesmente, emitidas para observadores independentes. Mais de 3.000 observadores independentes não receberam
credenciais e alguns, em número reduzido, –receberam -nas no dia da
votação, muito tarde para se deslocarem aos postos de votação..
Tudo isto limitou, em grande medida, a observação eleitoral por Orga-

	
  

nizações da Sociedade Civil (OSC) na Zambézia, Gaza e Tete. Do lado
oposto, foram emitidos milhares de credenciais para “observadores” de
grupos desconhecidos ligados ao partido no poder, cujos titulares intervieram activamente no funcionamento das assembleias de voto.
Continuamos a assistir a observação internacional a legitimar processos
eleitorais viciados e caracterizados por ilícitos eleitorais que desvirtuam o
resultado final das eleições, como se essas práticas fossem aceites e comuns nos processos eleitorais dos seus países. Vivemos um cenário caracterizado por uma forma pouco respeitosa de chamar as nossas eleições,
designando-as de segunda categoria e onde os eleitores são chamados
simplesmente para legitimar a fraude.
No decurso do processo eleitoral, o mais horrível foi o assassinato hediondo de Anastácio Matavel, voz activa da sociedade civil e chefe de
missão de observação eleitoral, executado por um esquadrão de morte
constituído por agentes da Polícia de elite, 9 dias antes das eleições. Isto,
claramente, pretendia intimidar e impedir a observação das eleições pelas organizações da sociedade civil, principalmente na província de Gaza,
onde a vítima foi assassinada.
Houve falhas graves e generalizadas no cumprimento das regras de apuramento parcial de votos nas assembleias de voto, no transporte de editais das assembleias de voto para as sedes distritais do STAE e no apuramento distrital. A exigência legal da publicação de cópias de editais de
apuramento parcial nas assembleias de voto e de apuramento intermédio
nas Comissões Distritais de Eleições (CDE) foi violada de forma generalizada, tornando-se ainda mais difícil o monitoramento do processo pelos
observadores das OSCs. Face a tudo isto, exige-se que os tribunais e o
Conselho Constitucional, que têm a nobre missão de garantes da aplicação da Lei e do respeito pela Constituição da República, façam julgamento justo e transparente do processo eleitoral, julgando o mérito das
questões e não apenas as formalidades, como fizeram no passado. Esta é
a única forma de conferir alguma credibilidade a um processo que é posto
em causa pelos concorrentes, pelos cidadãos e tem potencial para gerar
um conflito pós-eleitoral, como já se viu, ciclicamente, nas últimas duas
eleições gerais (2009 e 2014).
Nós, enquanto organizações da sociedade civil, declaramos que as eleições não foram justas, livres, muito menos transparentes e que os resultados não são credíveis devido ao bloqueio ilegal da observação independente das organizações da sociedade civil. Isto é inadmissível e não pode
acontecer num país que se pretende democrático. As OSCs estão unidas
para lançar uma campanha em memória de Anastácio Matavele para garantir que os órgãos de gestão eleitoral nunca mais sejam capturados por
qualquer partido. Começamos exigindo a constituição de uma Comissão
Nacional de Eleições reputada, neutra e que possa liderar a reforma do
sistema eleitoral.
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No Instituto Nacional de Estatística

Nyusi mandou arrancar o último
“capim que cresce sozinho”
Arão Balate, o homem que afirmou que os dados do recenseamento em Gaza só serão
possíveis em 2040, foi demitido
ficar cada uma das etapas. Há a
fase dos cartógrafos, dos demógrafos, dos amostritas. Estamos
a trabalhar no sentido de apurar
indicadores demográficos para
podermos fazer as projecções da
população, e o término previsto
é Dezembro de 2019. Nessa
altura, esclarecemos tudo”, disse, na ocasião, Eliza Magaua.
A afirmação de Arão Balate de que os dados apresentados pela CNE e pelo
STAE só serão possíveis em
2040 pode ter pesado para
o seu afastamento da Direcção de Censos e Inquéritos.
Arão Balate pode ser o último “capim” que faltava cortar
depois de Rosário Fernandes,

o qual, na sua carta de despedida aos seus colegas do Instituto Nacional de Estatística,
disse que esteve na instituição
para defender interesses do
Estado e não outros. E também afirmou que, quando as
pressões sufocam a ciência
e a técnica, estão postas em
causa as políticas públicas.
“Quando há lugar para a
sufocação da ciência e técnica por qualquer pressão, isto
incorre para que ponhamos
em causa políticas públicas”,
disse Rosário Fernandes.
O despacho que demite Arão Balate tem a
data de 22 de Outubro.
de Moçambique

Ligados ao partido Frelimo em Nampula

ndré Mulungo
A
andremulungo4@gmail.com

L

embram-se de Arão
Balate? Foi ele que,
na sua qualidade de
director de Censos e
Inquéritos do Instituto Nacional de Estatística, e quando a Comissão Nacional de
Eleições fabricou (fora das
estatísticas oficiais) os mais
de 300.000 eleitores com capacidade eleitoral em Gaza,
desmentiu esses números e
afirmou que os mesmos só
serão possíveis em 2040.
Na passada, quarta-feira,
por despacho da presidente
do INE, Eliza Magaua, Arão
Balate cessou funções. Por
outras palavras, já não é director de Censos e Inquéritos.
Não são conhecidas as razões da cessação de funções.

O despacho diz apenas: “Arão
Balate cessa as funções de
director de Censos e Inquéritos, que vinha exercendo
em comissão de serviço”.
O certo é que, depois da
divulgação dos dados do recenseamento de Gaza pela
CNE, o ambiente não mais
foi o mesmo no Instituto
Nacional de Estatística. Rosário Fernandes, que era o
director da instituição, colocou o cargo à disposição,
depois de vários ataques
realizados pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi, que
lhe chamou “capim que cresce
sozinho” e prometeu cortá-lo.
Arão Balate cessa funções
numa altura em que está em curso um trabalho com vista ao esclarecimento do mistério sobre
os 300.000 eleitores de Gaza.
O que Arão Balate afirma são

os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, baseados
no Censo de 2017, que dão conta de que existem 836.581 cidadãos em idade eleitoral na província de Gaza. E desmente os
dados finais do recenseamento
eleitoral usados para as eleições
de 15 de Outubro, que indicam
que o número de eleitores inscritos pela CNE e pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral é de 1.166.011
na mesma província de Gaza.
A diferença entre os números
apresentados pelas duas instituições é de 329.430 eleitores.
Segundo declarações da
nova directora do Instituto
Nacional de Estatística, no
dia da sua tomada de posse,
o desfecho do caso da manipulação do recenseamento
será conhecido até Dezembro.
“Estamos a trabalhar, a veri-

Indivíduos encontrados
com boletins de voto a
mais foram condenados a
nove meses de prisão
Os dois indivíduos encontrados na posse de
boletins de voto a mais e
prestes a votarem, no passado dia 15 de Outubro,
nas Mesas números 0300506 e 03005-08, na Escola
Primária “7 de Abril” na
cidade de Nampula, foram
condenados a nove meses
de prisão e quatro meses
de multa equivalente ao
salário mínimo nacional.
Trata-se de Luís Florindo e Ivandro Manuel, que
responderam nos processos IE 744/19 e IE 741/19.
Os réus não estiveram presentes no Tribunal Judicial da Cidade
de Nampula. Havia-lhes
sido concedida liberdade condicional, median-

te o pagamento de uma
caução de 100.000,00
meticais,
cada
um.
Os presidentes das Mesas da Assembleia de Voto
onde os factos ocorreram,
mesmo depois de notificados pela segunda vez pelo
tribunal para prestarem
depoimentos, ausentaram-se, e a Comissão Distrital
de Eleições de Nampula justificou que eles tinham contratos precários
e, findo o trabalho, foram
pagos e desapareceram.
A defesa interpôs um recurso, e o juiz da causa,
Mohamed Khaled, fixou
um prazo de oito dias para
que apresente a sua fundamentação. (Cláudio Saúde Moçambique
t e )
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Outras coisas e
sabores
Por: Da Glória Cumba

Porquê tomamos as entradas antes das refeições? Há quem
diga que é assunto para mesas e famílias fartas. Pode até
ser verdade, porque, se quisermos ser honestos, nem todos
os bolsos são capazes de financiar refeições acessórias às
principais. Mas, seja como for, o que não posso subscrever
é que a entrada é simplesmente para fazer tempo enquanto a refeição principal não chega. Isso é que não pode ser
verdade.
As entradas estão, regra geral, ligadas a actos preparatórios
alimentares para garantir um bom servir da refeição principal. Como? Criando condições de apetite, por exemplo. Vai
daí que é quase obrigatório que essas refeições acessórias
sejam servidas com sabor salgado e quase nunca doce. É
também por isso que, sempre que se fala de entradas, vêm
na primeira linha a sopa, a chamussa e os rissóis.
Mas hoje nos propomos a um outro modo de preparar uma
entrada de forma fácil e prática sem prejudicar-lhe o sabor
e valor nutritivo. A nossa estrela da semana é a “Bruschetta”. Nasceu com os trabalhadores rurais, que a criaram para
aproveitar as sobras de pão. “Bruschetta” vem de “bruscato”, que significa “tostado”, como se fala na região de
Lazio e Abruzzo, na Itália. Na região de Tu, é chamada
“Fetunta”, originário da palavra “fetta-unta”, que significa
“fatia untada”, pela forma como era preparada. Originalmente, a “Bruschetta” é feita com o pão Sourdough, tostado na grelha com alho e regado de bastante azeite. Para
a nossa realidade, podemos usar o pão cacete, que mais
se assemelha ao pão italiano, pela casca grossa e crocante.
As “bruschettas” podem ser desde as mais tradicionais e
básicas, que levam ervas frescas picadas, até às mais compostas e luxuosas, levando no recheio lagostas em “vinagrette”. Como o nosso lema é sempre buscar o simples e
acessível sem necessariamente ser trivial, propomos, para
hoje, uma entrada fresca, prática e saborosa.
“Bruschetta” ou “bruschette” de tomate e manjericão
Ingredientes
– 2 pães cacete
– 2 tomates frescos picados
– 6 folhas de manjericão picado
– sal
– 4 colheres de um bom azeite
– 2 colheres de vinagre de vinho ou de ervas
– 3 dentes de alho picados
– 2 colheres de salsa picada
Modo de preparar
Faça fatias de 1 cm de espessura com o pão. Toste as fatias
dos dois lados com um pouco de azeite. Numa taça, misture os outros ingredientes picados e tempere com sal e azeite
a gosto. Recheie cada fatia e sirva fresco como entrada.
Dica: O recheio pode levar outros ingredientes de acordo
com a sua disponibilidade. Quanto mais frescos forem os
insumos, melhor fica a receita.

24 Publicidade

Canal de Moçambique | quarta-feira, 30 de Outubro

de 2019

O seu principal jornal já pode ser lido num novo formato
e aonde estiver. Escolhe um dos pacotes de subscrição
e tenha acesso ao seu jornal de referência.

www.canal.co.mz

@Canal_Moz
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Desporto
Procuradora-geral-adjunta diz que os prazos
de prisão preventiva são muito limitados
magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais,
advogados e estudantes, e afirmou que “a criminalidade organizada requer prazos de prisão
preventiva mais alargados”.
Há um debate, nos últimos
anos, segundo o qual o recurso
à detenção precoce do arguido
e a consequente celeridade de
diligências processais pode
implicar uma investigação mal
realizada. A procuradora-geral-adjunta considera que essa
pressa de prender pode levar
a situações em que, sendo os

A

procuradora-geral-adjunta, Amabélia
Chuquela, considera que os prazos
da prisão preventiva em Moçambique não estão em consonância com a complexidade do
crime organizado. Mesmo sem
apresentar propostas concretas, Amabélia Chuquela afirma
que o tempo reservado pela lei
para a prisão preventiva é muito reduzido, sobretudo quando
se está a trabalhar em casos
de criminalidade organizada.
“Os prazos de prisão preventiva em vigor neste momento
não são consentâneos com o
tipo de criminalidade, principalmente a criminalidade
organizada, que mais preocupa”, disse Amabélia Chuquela durante o I Colóquio sobre
Direito Processual, onde abordou o tema “Regime da prisão
preventiva: evolução e desafios”, que se realizou recentemente, na cidade de Maputo
O Código do Processo Penal
determina, no seu Artigo 308,
que, desde a captura até à notificação ao arguido da acusação ou do pedido de instrução
contraditória pelo Ministério
Público, o prazo da prisão preventiva não pode exceder: (1)
vinte dias, por crimes dolosos a
que caiba pena correccional de
prisão superior a um ano; (2)

quarenta dias, por crimes a que
caiba pena de prisão maior;
(3) noventa dias, por crimes
cuja instrução preparatória
seja da competência exclusiva
do SERNIC ou a ele deferida.
A lei determina também que,
desde a notificação ao arguido
da acusação ou do pedido de
instrução contraditória pelo
Ministério Público até ao despacho de pronúncia em primeira instância, os prazos da
prisão preventiva não podem
exceder: (1) três meses, se à
infracção couber pena a que
corresponda processo correcional; (2) quatro meses, se ao
crime couber pena a que corresponda processo de querela.
A procuradora-geral-adjunta
diz que esses prazos são muito
curtos para efeito de constituição da prova. Diz que uma das
consequências da aplicação
da prisão preventiva é a natureza urgente que o processo
assume, o que vai condicionar
uma célere e eficaz tramitação
do mesmo (processo) visando
a observação dos prazos máximos de prisão preventiva.
Segundo Amabélia Chuquela sucede, porém, que “os prazos de prisão preventiva não
estão em consonância com a
complexidade dos processos”.
A procuradora-geral-adjunta
falava para uma plateia de

prazos de prisão preventiva limitadas, os arguidos da criminalidade organizada fiquem em
liberdade durante a tramitação
dos processos, “mesmo com o
risco que tal pode representar
para a investigação”. A declaração da procuradora-geral-adjunta vem numa altura em que
há um grande debate na comunidade jurídica sobre a prisão
preventiva dos arguidos das
dívidas ocultas, estando os prazos largamente expirados. Um
acórdão do Tribunal Supremo
concordou que a prisão de dois

dos arguidos, nomeadamente,
Ndambi Guebuza e Inês Moiane, estava ferida de ilegalidade por estarem expirados os
prazos da prisão preventiva,
mas, no entanto, o Tribunal
Supremo ordenou a apresentação a julgamento, o que, no
fundo, equivale à manutenção
da prisão preventiva ilegal.
O Colóquio sobre Direito
Processual realizou-se em Maputo, numa iniciativa do Tribunal Supremo e do Supremo
Tribunal de Justiça de Portugal.
de Moçambique
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Nacional
Moçambicano impressiona no
estrangeiro e integra Comité
Internacional de Estudo da Bauxite
te e alumina, que seria suficiente para abrir
uma linha de produção local para a indústria
transformadora, como é o caso da “Mozal”.
“O que está a acontecer na ‘Mozal’ é que importa da Austrália para cá. Acho que há condições para introdução de uma linha para apoiar
a produção de alumínio a partir de Manica.
Quiven Ebicha explica que, para a produção de alumínio é necessária a bauxite, que é
classificada como rocha sedimentar. A bauxite é processada para produzir alumina, e esta é

processada para produzir alumínio metálico.
“Na Austrália, só fazem o processamento até à
produção da alumina, que é a segunda fase de produção de alumínio, daí que eles transportam alumina para Moçambique. Depois, essa alumina é
usada para a produção de alumínio. Eu creio que,
se fizermos estudos mais profundos e começarmos a aplicar novas técnicas que estão a ser usadas noutros países do Mundo, podemos produzir
alumínio a partir de outras rochas sedimentares.”
de Moçambique
publicidade

C

hama-se Quiven Ebicha e é estudante do
4.º ano do curso de
Geologia
Aplicada na Universidade Eduardo
Mondlane. Nasceu no distrito de Manica e tem 30 anos
de idade. Foi convidado para
apresentar, na Rússia, os resultados de uma pesquisa sobre
a bauxite, realizada por si no
distrito de Manica. A bauxite é um minério usado para a
produção do alumínio e purificação de água. A pesquisa
realizada por Quiven Ebicha
impressionou especialistas na
área, no Canadá, na Austrália
e na Rússia e foi convidado
para integrar o Comité Internacional de Estudo da Bauxite, uma entidade internacional
especializada da qual fazem
parte doutorados, mas Quiven Ebicha ainda não concluiu o grau de Licenciatura.
Tudo começou em 2018,
quando Quiven Ebicha estava
a fazer o 4.º ano e foi estagiar
numa empresa denominada
“Mina Alumina Limitada”,
localizada no distrito de Manica. Actualmente é a única
mina de alumina que explora a bauxite usada na produção de alumina metal na
África Austral. E é explorada
por estrangeiros desde 1975.

“Fui recolher amostras a
fim de fazer análises químicas e mineralógicas para
a minha monografia” disse
Quiven Ebicha. Foi à Rússia
com a ajuda de amigos de boa
vontade, pois nem a sua Universidade nem o Ministério
do Recursos Minerais e Energia se dignaram responder ao
seu pedido de financiamento.
Os resultados laboratoriais
surpreendentes levaram o seu
supervisor a propor a Quiven
Ebicha que apresentasse a pesquisa na versão inglesa ao Comité Internacional de Estudo
da Bauxite, Alumina e Alumínio, no Canadá. E apresentou.
Esse Comité, por sua vez, enviou o trabalho para a Austrália, onde foi avaliado por uma
outra equipa, antes da avaliação final. Tendo sido aprovado,
Quiven Ebicha foi notificado
para apresentá-lo na reunião
magna do Comité, na Rússia.
A bauxite é a matéria-prima
para a produção de alumínio
metálico para cimento e sulfato de alumínio que é usado para a purificação de água
O estudo recomenda que
análises e outros procedimentos laboratoriais mais
profundos
sejam
feitos
em Manica, porque há um
grande potencial de bauxi-
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Cultura
Agenda cultural e social
Programação para o período de
30 de Outubro a 5 de Novembro

ll

LITERATURA E LIVROS
30 de Outubro (quarta-feira)
ll Apresentação de dois livros
de José Saramago: “O Último
Caderno de Lanzarote” e “O
Conto da Ilha Desconhecida”. A apresentação será feita
por Sérgio Machado Letria,
director da Fundação José
Saramago, às 17h00, no Centro Cultural Português, em
Maputo.
DEBATES CULTURAIS
30 de Outubro (quarta-feira)
ll Conversa sobre “Teatro de
rua, uma arte urbana democrática”, às 18h00, na Fundação Fernando Leite Couto.
31 de Outubro (quinta-feira)
ll Conversa e recital com a actriz Maria do Céu Guerra, às
17h30, no Centro Cultural
Português.
ll
Oficina de poesia “Mona
Lisa”, às 18h00, na Fundação
Fernando Leite Couto.

2 de Novembro (sábado)
Exibição da peça teatral
“Hora do Voto”, às 18h30, no
Cine-Teatro “Gilberto Mendes”.

Guarda”, às 18h00, na Feira
do Hulene.
“Karaoke nigth”, às 20h00,
no “Kardápio Kaseiro”.
“Quintas no Frickas”, às
17h00, no Restaurante “Fricka”.

ll

1 de Novembro (sexta-feira)
“Sundowner”, com Mingas,
às 17h30, no Hotel Cardoso.
ll “Karaoke” com Filipão Marques, às 18h00, no “Uptown
Cafe”.
ll Miguel Xabindza, às 8h00, no
“Mavie’s Bar”.
ll “Budweiser Kings of House”,
às 14h00, no Campo de Maxaquene.
ll Primeiro aniversário do
“Chivengo’s Lounge”, às
17h00, no Bairro do Fomento, na Matola.
ll Liloca, às 10h00, no “Recheio Cash and Carry”, em
Chimoio.
ll “Halloween Party”, às 18h00,
na Pizzaria, Restaurante e Bar
“Volare”.
ll Música com “Revolução Feminina”, às 18h00, na Associação dos Músicos.
ll Sessão “Gin & Tónica”, às
12h00, no Hotel Cardoso.

ll

2 de Novembro (sábado)
ll Jasse e banda “Malonguissa”, às 19h00, no “Kardápio
Caseiro”.

ll

ll
ll

CINEMA
30 de Outubro (quarta-feira)
ll
Exibição do documentário
“Etnografia de uma cidade
dividida”, às 18h30, no “16
Neto”.
31 de Outubro (quinta-feira)
ll Exibição do filme “O meu
não lugar”, às 18h30, no
“Mahala Filmes”.
ll

1 de Novembro (sexta-feira)
Apresentação do filme “Vidas
secas” (1985), às 18h30, no
Centro Cultural Brasil-Moçambique.

ESPECTÁCULOS E CONCERTOS
30 de Outubro (quarta-feira)
ll Rosália Mboa, às 18h00, no
Centro Cultural Brasil-Moçabique.
ENTRETENIMENTO

2 de Novembro (sábado)
ll Curso de teatro livre, às
10h00, no Centro Cultural
Brasil-Moçambique.

30 de Outubro (quarta-feira)
ll “Comédias às quartas”, com
Mário Mabjaia, às 19h00, no
“Uptown Cafe”.

TEATRO

31 de Outubro (quinta-feira)
ll Marrabenta com a “Velha

ll

“ReaggaSlam”, às 17h00, no
Centro Cultural Franco-Moçambicano.
Lançamento
do
disco
“Nthlanganu”, às 10h00, no
“Pizza Hut”.
“Supa Drift”, às 7h00, no
ATCM.
“Flashback”, às 22h00, no
“Nexus Night Club”.
Festa do “hip hop”, às 18h00,
no Complexo “Mulumbela”.

ll
ll

ll

ll

3 de Novembro (domingo)
Noite de “karaoke” com
Chiugate Muhai, às 18h00, no
Bar e “Lounge” “Ibiza”.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS,
CONFERÊNCIAS
30 de Outubro (quarta-feira)
ll Sessão sobre tráfico de pessoas, no Hotel Glória.
31 de Outubro (quinta-feira)
ll Debate sobre o futuro da actividade seguradora e a transformação digital, às 16h00,
no Hotel Glória.
ll

1 de Novembro (sexta-feira)
Competição de “startups”, às
16h00, na “Incubadora” do
“Standart Bank”.
2 de Novembro (sábado)
Palestra sobre como investir em activos financeiros, às
9h00, no “Beyond Group”,
em Maputo.

ll

ll

ll

Palestra sobre como se tornar criador de “Android”, às
8h00, na Universidade São
Tomás
Sessão sobre “Mentalidade de Alta Performance”, às
8h00, no “Southern Sun”, em
Maputo.
Palestra sobre “Você vale
mais do que já ouviu falar”,
às 14h00, no Bairro “Patrice
Lumumba”.
FEIRAS E NEGÓCIOS

31 de Outubro (quinta-feira)
ll Abertura da Feira Internacional de Turismo, às 8h00, no
Centro de Conferências “Joaquim Chissano”.
3 de Novembro (domingo)
ll Feira do Mercado da Terra, às
10h00, no Jardim dos Professores.
OUTRAS ACTIVIDADES
31 de Outubro (quinta-feira)
ll “HulenArt”, às 18h00, no
Bairro do Hulene “B”.
ll
“Friendship Tour”, na Ponta
do Ouro.
3 de Novembro (domingo)
ll Corrida de ciclismo “Txapo
Txapo”, às 8h00, na vila da
Moamba.
ll
Abertura da Semana da Língua, às 15h00, no Centro Cultural Moçambicano-Alemão.
publicidade

Relatório sobre Dia de Votação – Eleições 16 Outubro
O presente relatório resume os dados recolhidos por 33 observadores
eleitorais informais (entenda-se não-credenciados) em igual número de
distritos pelo País, igual número de mesas de votação, que tinham como
missão observar a afluência, o movimento, os comportamentos e os dos
bem como o tratamento recebido pelos jovens durante o dia de Votação.
Com “jovens”, referimos as raparigas e rapazes dos 18-23 anos,
considerados eleitores de primeira viagem. É portanto uma observação de
jovens sobre a participação de jovens no dia de votação. O tempo médio de
presença/observação nos locais de votação é calculado em 2 horas. De
referir, que pretendemos igualmente com os dados recolhidos elaborar uma
espécie do perfil do eleitor votante de primeira viagem.
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DAS RAPARIGAS E RAPAZES
1. A afluência das raparigas e rapazes: nível dos 39.1% e 30%
respectivamente;
2. As horas de maior afluência: 7.30-8.30 horas e 14-15 horas.
3. Ambiente na fila de votação: 87% dos jovens considerou que o ambiente
estava calmo. Os casos de agitação negativa foram causados pela demora de
atendimento devido as longas filas e aos incómodos de eleitores
embriagados.
4. Atendimento pelos MMV: 95.7% dos jovens avalia positivamente o
atendimento: 97.5% ficaram satisfeitos com a explicação sobre o acto de
votar.
5. As conversas entre jovens – As conversas de ocasião girou a volta das
seguintes temáticas: entusiasmo de exercer o voto pela primeira vez;
curiosidade sobre como se processa o acto de votação; e questionamento se
o acto de votar valia à pena.
6. Raparigas mães ou encarregadas de educação - Um número significativo
de raparigas estavam com os seus bebés no local da votação.
7. Jovens com deficiência –7 raparigas e 17 rapazes com deficiência

A VIDA SOCIAL NO DIA DE VOTAÇÃO
8. Antes da votação –73,9% trabalhos domésticos; 13% convívio familiar;
4,3% diversão com amigos;
9. No caminho para a votação – Os jovens dirigiram-se na companhia de
familiares (47,8%), de amigos (34,8%), do namorado(a) (13%);
10. Após a votação - 43,5% convívio em família, 17,4% revisão de matéria
escolar, 14,4 trabalho de rendimento, 8,7% diversão;
11. Manutenção no local de votação - 3 dos jovens observadores
mantiveram-se nos locais de votação pelos seguintes motivos: 1ª - “eu estava
a explicitar a outros jovens como é o acto de votação”; 2ª -“deixei-me ficar
por mais uma hora para estudar o comportamento dos jovens par ao projecto
da LaVatsongo”; e 3ª “Eu queria que fixassem os resultados para ver se os
jovens foram a maior parte dos votantes”.
FRAUDE E CONFLITOS ELEITORAIS
12. Presença de materiais de propaganda eleitoral - 87% dos jovens não
visualizaram qualquer material e propaganda. Os outros denunciam casos de
“outdoors” visíveis do local de votação e votantes que se fizeram aos locais
de voto com camisetas, panfletos e bandeiras de partidos;
13. Papel dos jovens na ilicitude – Houve também os casos de agitação nas
filas de votação. 40% dos jovens estiveram entre os mais exaltados;
14. Reacção da polícia - Em 57.1% dos casos, a polícia conseguiu acalmar
agitação de forma pacífica; 28.6% houve uso da forca para acalmar os ânimos.
APRECIAÇÃO DO PROCESSO DE VOTAÇÃO
15. Apreciação geral do processo da votação– 85% considera “Boa, muito
boa, ou excelente” sobre.
Spot publicado no âmbito do projecto “Votantes de primeira viagem”. O
conteúdo do spot é da exclusiva responsabilidade da LaVatsongo e não pode
ser de qualquer forma imputado aos seus parceiros.
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Detido no mês passado com cornos de rinoceronte

A versão do Filho de Mariano Matsinhe
sobre “uns cornos verdadeiros”

L

ucílio Matsinhe, filho
de Mariano Matsinhe,
detido no dia 28 de
Setembro, em Maputo,
na posse de cornos de rinoceronte, que, segundo a Polícia,
são verdadeiros, diz que os
mesmos são falsos. A notícia
da sua detenção foi divulgada
pela Polícia e depois foi publicada por vários órgãos de
comunicação social e posta
a circular nas redes sociais.
Através do seu mandatário
judicial, o advogado Télio Chamuço, Lucílio Matsinhe quer
mover acções judiciais contra
todos os órgãos de informação que publicaram a notícia e
contra o Estado moçambicano,
por acção dos seus agentes do
Serviço Nacional de Investigação Criminal, que realizaram
a detenção e afirmaram que
os cornos eram verdadeiros.
A posição de Lucílio Matsinhe é anunciada dias depois
de a Administração Nacional
das Áreas de Conservação ter
dito que os cornos são falsos.
“O relatório de peritagem
foi entregue às autoridades
competentes, os cornos são
falsos, são feitos com base em

material acrílico, pele de cabrito na sua base e no interior
uma garrafa de cerveja para
aliviar o peso”, disse, na altura, Carlos Lopes, da ANAC.

“O meu constituinte comunica que, para além de requerer a
abertura de procedimento criminal contra todos os visados,
irá também mover e fazer seguir

acções judiciais contra todos os
órgãos de informação implicados, bem como contra o Estado
moçambicano, por acção dos
seus agentes do SERNIC, e
ainda contra algumas pessoas
identificadas, outras não identificadas (incertas), mas identificáveis, responsáveis por difundirem através das suas contas
nas redes sociais, conteúdo
atentatório aos seus direitos relativos ao bom nome, imagem,
honra e reputação e reserva à
intimidade da vida privada”,
lê-se num comunicado do advogado de Lucílio Matsinhe.
Segundo a Polícia, Lucílio Matsinhe foi detido no
Hotel Terminus, em Maputo, mas o seu advogado diz
que foi detido na Matola,
próximo ao local conhecido
por “paragem PILIVI/BIC”.
Sobre o SERNIC, contra
quem Lucílio Matsinhe quer
mover um processo judicial,
diz que, no itinerário rumo à
esquadra, tentaram extorqui-lo, “no sentido de untar-lhes
as mãos com elevados valores
pecuniários conducentes a obviar a [sua] prisão, até porque os
referidos agentes – mais do que

ninguém – sabiam da falsidade
dos cornos, e uma vez gorada
a tentativa de extorsão, principiaram com uma sessão de
tiragem de fotografias ao meu
constituinte,
obrigando-lhe
a posar ao lado dos cornos”.
As referidas fotografias tiradas pelos agentes do SERNIC
foram objecto de ampla propagação pelas redes sociais.
Sobre os órgãos de comunicação social, Télio Chamuço
diz que os mesmos entraram no
espectáculo difundindo as imagens vexatórias e afirmando que
o seu constituinte foi encontrado
na posse dos supostos cornos de
rinoceronte, em moldes que enquadram o crime de abuso de liberdade de imprensa nas formas
de difamação e calúnia. Diz que,
por isso, empresas jornalísticas
proprietárias das rádios, televisões e jornais abrangidos nada
fizeram com vista a impedir que
os seus meios de comunicação
fossem manuseados para efeitos
de difamação, mentira e calúnia,
incorrendo assim em responsabilidade civil, solidariamente
com o autor do texto escrito, programa radiofónico ou televisivo.
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