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pffifil|ilTA$ [ R[$p0$TAS S0BR[ A
0nlA$A$ 'm$ fu1[TI0AL
I A TROfiA D[ NOMS

o QUE io mrnGlr, ouAilro yArE E como sE EscREllE
I,,PIRGUI{TA:

0uanto vale um l'lelical!

rf5P0$A:

0 l'letical corresponde em valor ao [scudo'
0nqucnlg escudos serEo lrocados por cin'
quenlr meticais; nil escudos ser6o lroca-
dos pot nril melicais.
I lso que nos diz o Arligo 2 da Lei sobte'froce,de 

llolas, Lei n(mero 3/80 de
16 de Junho.

?. P[P6[IHTA:

Como 6 que so divide o }l|elicall

RTSP6TA

0 llefical divide.:e em cem cen'lattos.
A palavra centavo deriva de cenr Ev05,
irto 6, cem Parles.
lsfo nio quer diter quo vamos ler moc-
das do um cenlavo. A moeda mais peque'
na 6 de 50 cenfavos.
Has mocdas que houve em MoEarnbique,
jl chegou a haver moedas de unr cen-
lavq derde hf 40 ou 50 anot que no
cnlralo s6 cilculam G0mo rt'roedal mals
pcqucnas as de l0 c 20 centavos. loda-
vla, n6s senlimor quc elal sFo pralica-
mcnfc infifeis, s6 savem para fater pero
na algihira. Ji nEo se cbmpra ncm um
rcbugrdo por t0 cenlayos hA mais de
l0 Inot, Por isso loi decidido quc I
moeda mais peguena' com utilidade prfi-
lia 6 de 50 ccnlavos, pelo que nEo se
cduun outras com valor inferior.
[slas noE6es vOm, expliciledas nos Arli-
gq I e 3 da lei sohe a Criaqao do
l'lelicaf. Todlvia, as moedas de l0 e 20
cenfavos anliEs conlinuario a circular.

3. PIKGUI{TA;

Como 6 que vou escreYer mil quinhenlos
e lrinla e cinco melicais e cinquenla cen'
favosl

Rt5P05iA:

Escreverei  da maneira seguin ie:
1.535,50 MT. 5e sd quiser eJcrerlel 50
cenfavos escreverei abreviadarpenle 50 C'T.
F isso que nos explica o Arligc I de Lei
sobre a Criaqio do Melical, lei numeio
2i80 de 16 de Junho.
0 F'11 6 c sinal da nolsa mceda. 6e
subslilui 0 $ (cifrao) que ss ulilizava
como sinal d0 escudo. A virgula tepara
a parfe inleira da pade detimah anliga-
menle com 0 escudo esta separaqdo fa.
zia-se com 0 $ (citr6ot. I'tI € a ahevia-
lura e o sinrl do lti[tlCAl

4, PIRGU}{IA:

Podete conlinuat a diltr qc0rlfo)), c0ul'
nhentaol

R[5F0SIA'

fslas expresiies sfro de linguegem correnle
e nada significam na realidade, A ogui-
nhenlo>, por erempi0, deriva de r{ui-
nhenlol 600). irlo 6, uguinhentos raiso
do tempo em QUe o escudo se dividia
em .(mil reilD Hf pruilas express6es que
gntraal e saem da linguagem conenle;
hoje muca gente dil ol0 mil reisu para
falar de l0 escudos, mas h5 20 ou 30
an0J airfs uf ilizava-ie. lgualmenle, jd
pouca genle dir <poufldr 0u apoildor
para falar de 100 escudos, guo a um
cslo momenlo correlpondia a uma libra
inglesa cpoufid>" [m resum0, e$bs exn
presldes que sio hdbitos lendem a desa-

parec€r, na medida em gue desaparece
o ristema em que eslavam fundados

O dinheiro, q suo origcm

5. PERGU|{TA:

0uvi direr gue as nolas e'moedal lOm
equivalOncia ao ouro, prala, melab pra
ciosos. 5er6 que o l'letica,l esl6 coberlo
pelo 0ur0, rref a nrala, pela plalinal
Como se far a coberlura do l'felical!

RISPOSTA:

lfo pasado, a coberlura das moedas, islo
6, o seu valor er3 garafllido por melais
preciosos, pelo 0ur0, pela plalina, pela
prata. No princfpio das economiar mone-
tfuias surgiam edes melais preciolos, sur-
giarn conchas, que correspondiam e um
deferminado valor. 0 pr6prio Melical, his-
loricamenle, eJ'a um peso delerminado em
p6'de ouro, perlo cie 5 gramas.
Para compreendermol melhor, lemos que
compreender o que 6 o dinheiro, a sua
origenr,
fl6 muilos r,ig,1fgs 6frriJ, a5 pesloas ho-
coyam ol arfigos que tinhanr a mais pgl
arligos que precisrvam. Por exemplo, uma
pessoe podia lroear uma yada, potqu?
era criador de gado e finha muilar va-

or, por uma cerla quanlidade dc miiho,
quc um agricuftor leria a mais. 0 criador
do gado recebil 0 milho, o agrieulfor
recebia a yaca, islo 6, a carne quo ne.,
cusilaYa.

lla medida em qtrs a economla se ds-
rcnvolvia, islo lornrvrse muilo complica-
do. Uma pessoa nEo podia andar com
yacas 0u iacos de milho Jempra que prs
cisava de faler uma compra" fnlio surgc
a moeda, como eguivllente universal dc

Doc .  i n f .CEDrMo  S6 r i e  n (Z ) t  qgO-06 - t6



36
lroca. 0uer isto oirer, que 0 valor drs coi-
sar deixa de ser calculado €m vacas 0u
mifho e pdsia a ser cafculado num nfi-
mqe e num objecto, a moeda. Uma quan-
tidado delerminada de moeda significa
uma capacidade precin de compra. Com
esss moeda, islo 6. com eria capacidade
eu trlso adquirir d veco e o milho, a
caprlana e r missangd, 0 penle e a en-
xada, por oulras pafavras aguito que ne-
cesito.

Nessa 6poca da Hisl6ria, ulililava*e 0
0ur0 e oufros mefais preciosol, parr.Jarer
pagamenlos. lso er. iltil, enquanfs 0r
monfanlei envolvidos erom pequenos. 0r
mefais prociolos sao pesadol. Para ir ll
compFas, n6o vou levar comigo quilos dc
moedas ou Ce olro, Ao mesmo tenpo,
era diticil larer-$ um lr0c0. Por exern-
plo, um gramd de ourg vale aproxima-
damente quinhentos escudos. Para' ir A
mercearia, ao falho, ao banr. teria que
andar com uma balanga para pesar der nri-
ligranras para pagar a carlle e 2 mili'
gramat para pagar o {eijlo e a couve.'
lsto 6 muilo compficado. 5e se halassc
de uma compra maior, umr mobilia, uma
casa, enflo leria de canegar talver um
quilo de 0ur0. 5e se lralasse do pala
muilo mais. Um comercianls 0u uma cm'
preia quc moyimentam diariamente mi'
lhares de conlos, leria que andar c0m
uma carrinha para transoodar 0ur0 0u
Fata. Vernos, podnto, que 6 absurdo.
l{io 6 prdlico.
A coberlura da moeda 6 leiia pela pru
dug6o nacional. I elr que fornece 0s
produlos necessdrios a0 conlumo das em-
prs$al, dal pessoas, e 0s produlos que
sdo vendidor n0 exlsior e nos permilem,
em seguid&, comptar fora o que nlo pro
durimos, islo 6, imDorle:,
0 noso blado garanto a cohrlura o a
estabilidade do Metical (Arfigo 2 da [ei
nfirasro 2180). He garante o pcder de
corilscr da nosJa moeda alravdg do au-
menlo da produgio e da produlividatJe,
da esfabilidade dos pre$os.

$oidc e entr@do do Meticol

do Fofs

6. PEK6UI{TA:

0 l'felical podc ser levado prra
l,lotrmbiqucl

RISPOSTA:
llio pode. t proibido For tcl, c 6 punido

pela [ei. A ralio $ simpies" A nossd ecc'
nomia 6 uma economia planificada. A quan-
tidade de notal e moedas em circulagEo
correspondc p um equilihio enlre, por
um lado, o que n6s e as empresas con-
Jomem e, por oufro, aquilo que p{o-
rimos e imporlamos 6 o resultado daquilo
quo produdmol, Uma nota ou moeda
significa, pois, uma capacidade de com'
pra sobre os bens e savigos produlidos,,
levar o noso dinheiro para fora do Pais
cria um delequillbrio, prejudica a ec0n0-
mia nacional. Levar para fora 0 nolic
dinheiro diminui as nolas c moedas em
circuhgio, isto 6, diminui os inslrunen-
lol para as lransacA6es. 0uando falian
nolas e moedas o rroslo btado 6 obri
gado a imprimir nova$ nolas s a cunhar
no'las moedas, o que 6 sempre caro.
l,fas mais grave ainda: o nfimero de no-
lar e moedas deixa de corresponder i
tealidade econdmica. Passa a haver r0-
las o nioedas a mais, porgtts aquelas
que sairam, regreisem e. r'6m-se acns-
cenlar ls Que foram emiiidas. 0uando hir
mais notas e moedas do que os bens e
servigos que sEo vendidos, ficamos com
o dinheiro na algibeira p0rque n6o f*
mos o qus comprar com esle dinheiro,
Faremm bichas, pademos lempo nas bi-
chas. TamMm facilitamos e subida artl-
ficial dos prqos, 0r especuladores 0
agamborcadores fazem bons negdcios. 0
povo 6 prejudicado.

& n0ss0r inimigos pt 0curarn c0nvencel
as persoal a levar rJinheiro pafa fora.
fles compram muilo hralo o noso di'
nheiro, para depris organizal 0) neqs
cios de especulagio e agarnbarcamenlo,
sabolar o nossa economia, sabolar o
nosto lrabalho.
l{o enianlo hi casos em que a Lei prev0
que o ldinisko-GovernsCot do 8M pode
autorilar a saida e enlrada rJe l'leticail
Sio CI casos de moedas pora colecQdes,
0u ainda de cidadEos nacionais 0u eI-
trangeiros {i:e vivem e m hlogambique.
que rdem para o exlerior e no seu tre-
greslg precisam de tcr consigo algum
dinheiro pata pagar unr lelefone ou um
f6xi, larer pequenas ciespelas.

7. PIRGUHIA:

. , 0uando C que se deve trocar os escudos
lora oe por Melicaisl

RESPOSJA:

A lroca lar-se enfre os dilrs t6 a 18 ce

Junho. Entre 16 a 18 de Junho fcda a lroca
deve eslar conciuida.

As moedos escuri:

continslclm s circulor

8. PERGUilIA:

Devemos ttocar lambdm as moedas que
lemoi, ou s6 as nolasl

RISPOSIA:

56 se lrocam as notas. As anligas moedas
e sc'idc conlinuam a valet. Mas i6 n6o
lhes vanos chamar escudos, ierio cha-
madas Meficais, lal como as novas rn0e
das metSlicas. I iso que nos explica o
Artigo 7 da Lei sobre a Criagio do Me-
lical e o Adigo I da tei'sobre a lroca
de }lolas. lf6o se vai pois lrocar as anli.
gas moedas melilicas, eslas conlinuam
a circular, a ler valor.

9. PIRGUI{IA:

Porque 6 q're n6o se lrcca
p t r ' t ' l r  ?

i t08dd

R15POSIA:

A rario 6 simples. As moedas s6o muilas
cenlenas de milhdes, enquanto quti as
nolas sio em n(mero muilo mais reduiido.
Irocar muiias cenlenas de milh6es de
moedas levaria muilo tempo. 5e levar-
mos muilo lempo, n6o podemol des{*
char um golpe conlra o inimigo, damos
-lhe lempo para ele se otganilar e inlro-
dulir de flOvo no nosso Pais o dinheir0
roubado e levado clandestina e iiegal-
menle para fora de MoEambique.

I certo que lamb6m sairam moedas. l'las
isso nio 6 muiio impcrlanle. lmaginem
algu6m gue queira cdrrcgdr mil. ccnlos
em moedas l'lesmo se s0 fossem moedas
de 20 escudos, as mais allas, leiia que
ca(regar 50.000 rnoedas. Precisava de
uma calrinha e muilal caixal, pois o
peh 6 supqrior a m€ra tonelada, Iinha
ainda um oulro problema: c0m0 lrocar
meia lonefada de m0edas, que neg6cio
larer com meia lonelada de moedasl
0uem recebia issol 0uem ndo esfranha-
ria umo fal quanlidade de moedasl
[omo vemos, em resum0, para desfechar
um oolpe conlra o inimigo, temos que
ser r6pidol, agir de surpresd. Nio 6 conr
a! mcedas qle o inirnigo pode acluat
conha nos. Conr o lemFo, ds moedas

' anligas seiao substiluidas pelas novai.
' 0 Banco, ngs seus circuitos normais, in-

troduziri progressivanenle a nr:va moeda
nrelSlica.
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QrremjrjrjE e quonfo
se trocs

IO. PERGUNTA:

Ouem pode lrocar 0s elcrrdos por me-
ticais?

R6POSTA:

Iodg a genle que lem nolas. Iodas at
emFcsas, lojas, cluhr, a$ociag6el, igre-
ias, etc. lsso 6 difo no Artigo 4 da lei
3/80

I f . P[R0U,.iA'

Ouanlo 6 que se trode trocu?

RE5P05TA,

0 Arligo 4 da lei 3180, que j6 mencio-
nlrnos dil qu€ se lem direilo a lrocar
a lolalidade dos monlanlel que perlen,
ccm legatmenle : cada um. Devo enlre
gar pora frocar lodas as nolas que lenho.
As no{as que eu nlo lrocar ficam sem
valor, lornam*e papel infiil. A troca s6
ie {ar uma !el, nao se lat cm virias
veres. 5e'n0 rneu local de frabalho vou
kocar no dia 16, no dia 16 devo levar
.lodo o dinheiro em nafas para llocat levo
todas as n01as, ndo levo as rcedas, esas
n6o 6 preciso lrccar.

12. PIIIGUHIA:

0 que quer direr legaimentel
RESP0STA,

0uer di;er qi.ir nEo posso ftocar o Que
nfro 6 meu, n6o posso fuocar dinheiro
roubado, nao posso irocar dinheiro inlru
duzido clandeslinamenle no Palr.

IrloS devo enireg. r [ura irltcdr f OdaS as
nolei que ienho ie nlo tizer isso enlao
perco o valor dr$as nofas.
Nio 6 possivel paqars€ em nolas not,Es
ludo ao mesmo lenrpo. Para o farer leria.
nros que levor muilos dias. Entio, du-
ranle os kds dils de lroca, hi um linrile
das nofar no'las qua me'v5o entregar.
Mas n6o h6 limife para as nolas escudos
qu€ ttou enlregar, hlas Cevo enlregar
lodas no dia enr qut: vou trocar para rece.
ber imedialamente 0s l4elicais a que
lenho imedialamente ciheito e ir buscar
uns dias depois o reslo.
0 dinheiro em ertcerso f ica deposilado
por alguns diaq at6 ao prdzo m6ximo
de 90 dias. A lei diz gue 0 Ministro-Go.
vernadol do Banco ee Motambique regu-
lanrenlari como i que se fal esses levan-
tamenlos, dando prioridade aos nequenoi
monlanlei das pessoal e is somfrs neces-
slrias para ai aciividacjes normris Cas
eilpresas, ioja.l, cooperelivnl, eic.
Ho 0iploma rl i inrsleriar gue esla r:uhli-
cado exoiicll.se eiia nrat6ria. [le ccrneca
por cii;er, iro nrlmero 6 dc Capilulo lV
que numa tanlilia cado tessoa poije fro.
car 2.000 e5rr00j. rneis 3.000 escude{
pefo familia. Por exempl0, nurna fami-
l ia ha o pai, a inae e duas cnancas. l io
4 pesoas. tsta tlmilia de 4 peuc.as pode
imedialamenle lrocer:

4x2,000SCc - 8,0c0$00
Pela familid =: 3.000$00

Iotal 1 1.000$00 Julho'

[sla fanriiio rcccbcra. pc.rlantc, imedia.
lamenfe, se nis qr:iser dcposilar, 11.000
Mefiris. 56 o exce:so. acinu de 11.C00

, Helicais, 6 que, nos lermos da lei e do
Diploma minisferial, ficariam defrosilados
femporariamenfe.

Tambdm is peiloej oue vivem l6s, ou
frabalhadores 0ue vivem num lar, slo
considerador ccmc se cada um lorse um
agregado famifiar. Asim a tina qu* 1t .
balha r,os fanurhos de Ferro e vive num
lar de irahalhedoras, lroca lamb6m lodo
0 seil rlinheiro r pode receber imedia-
tamenle 5.000 Meiicall (isio e. 2000 f,ll
por pe$.iod, eia, nais 3000 MI ;:elo agre
gado lamiliar que nejh cdso d s6 com-
00slo pni ela); qi 0 que livlr i nrais de
5.000$00 6 que ficari depositado por
algun.r dial.
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Prozos dos dep6sitos
:- tcmporonos

I4. PTRGUHTfu
Ouais sio os pralos 0dra etsFi l-"{qifgg
tempordrios?

RESPOSIA:

0 n0mero 7 do Diploma minislcr;;l de
que ja fal6mos eslabelece 4 categorias
de praros em funqEo do valor dos cr-
cessos.
A_ primeira cafegoria, slo exce$os !t6
5.000 escudos. fsfes excedenlbs, lito l,

'este dinheiro a mais, serd reembolsldo
em Melicais em qualquer momento a
padir do dia 27 de Junho. A familia, que
demos c0m0 €xemplo na pergunla anfa
rior, se fivesse 16.000 6cudot, reqebe-
ria no monlante da trom, como vimos,
11.000 Fleficais e, a plrlir do dia 2l
d€ Junho, podaia ir buscar, Je nlo
quisesse Ceixar em depfuilo, os 5.000
Melicais reslantes. 00 mesmo modo a
lina se levou 10.000$00, recebe 5.000
[|T e a parfir do dia 27 de Junho pode
ir buscar cs oulros 5.000 MI.

A segunda categuia sio 0s excedenfes
enlre 5,C,00 e 20.000 escudos. Esles sio
reembols6veis a parlir do dia 2 de Julho.

A lerceira categoria relelsse o m0nlan.
fes enlre 20.000 e 100.0ffi escudos, que
sdo reembolsiveis a parlir do dia 18'de

2 0C0$00 por pessoo
mois 3_009S0 pg

I3. PERGUI{IA,

Mas a Lei lala em 2.000$00 (escudos)
por pe$04, serd que isso quer dizer que
o dinheiro que fenho acima de 2.000
escudos vou padFlo, viome firad

REsPOSTA:

Hdo, nEo 6 isso o que a Lei diz. A tei
dil que posso lrocas tudo o gus 6 mou.
0uando ela fala em 2.000 escudol pr
pe$oa 0u monlanles delerminatlos para
ds empresas, lojas, cooperalivas, elc., cla
esl6 a diler quanlo 6 quc me serS pago
em nofas Helical nos dias 16, 17 c 18.

tinalmenle, a quarla cafegorie s6c somas
acima de 100.000 escudos, que s6o
reembolsiveis a partir do dia lS d;1.
lemho.

Para as empresas e enlioades, lojas,
cooperalivas, elc., lroca-se imedialamen.
le 0s monlanles fixados , pelo Decrelo
2180, Al6m disso, o dinhdro nccesirio
ao pagam€nlo de saldrois c I aclividade
normal da empreH esf6 dlrponivcl a par.
fir do dia 23 do Junho. Al ouhas somas
serio regulamentadas por 

'despachor 
.in.

lornol do l,linislroGovernador do Banco,
e do lodo o modo, os pedodor nunca
ullrapasario a'dlla d€ 18 de Setembio.
Para'eslas enlidades tamUm serio esfa
bclecidas categorias, fal coto se fer para
as pe$oas.
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Qucnr voi oo Fosto de Troco

e eog?de trsasnP

15. PIR0UNTA'

0ndo se vai lrocar ol escudos por Fle-
f ica is!

R$POSIA;

A froca e feita n65 poslos de lroca. [sles
s60 sriados pelo hnco de ttlogambiquc
0m lodas 0$ dependOncias bancdrias do
hnto de Moqambique, do Banco Popular
de Desenvolvirnento e do Banco Slandard
Iolla de f'{ogambique, Al6m deslel posfol
de lroca sEo criados oufros ndt empr€'
sats, minisl6'iol, serviqos, efc,, [m cada
distrifo, enr cada localidado rerl divul.
gala a localilagdo dol poslor dc lroca.

16. PIRGUHIA,

0uer isto diter que lodor dcyemol i
aoJ Poslos de lrocel

RTSPOSTA:

tfto. Para lornar a operafeo mab ripl.
pida e evilac muilol incdmodos foi con
cebido um sislema que locilifo a tron.

fsfs sislema C baseado'em dois princi.
pios, que ndo r5o rigidol. e combinam*e
entrq si.

0 piimeiro Frincipio 6 o de tuer a troca
po. egregado famlliar

38
llote-se que para todos 0s casos, seja
de pessoar, seja de enfidadet - empre
Jat, lojas, cooperalivas, elc. -, at tuds
collas bancirias sio rnovimentadas em
qpdquer momenlo, nos lermos" da Lei.
0ber islo diler que um comercianle, pcr
exemplo, pode em qualquer momenfo
tlilinr a Iua conta bancdria erislenle
rntoi de 16 de Junho. E certo que nos
dhs 16, tI o 18 os Bancos farEo pou-
cil 0pera!6es e opera66es limifadas a16
3,000 ${eficais, porque os lrabalhadores
tancfflor estarEs sobreludo concenlrados
na aclividade de troca. Por hso m€smo,
I tci 3/E0 dir no Arligo | | que 0r pra-
tc de pagamenlo que nfro puderem ser
cumpidol devldo i operagto de lrocr
rto aulomalicamenfo gorrogado$ por 3
dias.

0 legundo principio ri que o local da
lroca para cada pessoa ri o lct lacai ir
lra ba I ho

Asim s6 v6o em principio aos posfos
de lroca as diferenles entidades cmpte-
gadoras e os chefes Ce agregario fami-
liar que vivem de rendimenlos pt6prios,
ou lrabalham por conla pr6pria, ou ainda
se enconfram desempregados.

O que'6 ogr€godo fsmi l ior

I7. PIRGUIITA:

0 que 6 o agregado fanriliarl

l6P0$A:

Para os efeifol da troca enlende'se por
agregado fami'liar 0 conjunlo de pessoas
que vivem na metma casa e eslio liga'
dos por vinculos de parenlesco, sdo pa-
ranles. Tamb6m 6 considerado como metn-
bro delsa familia para efeilos desla lei
a pessoa que vive neJsa casa e n6o lem
meio pr6prio de subsislOncia, mesmo n6o
sendo puenle. Por oulro lado, as peJJoas
que vivem s6s, ou que lrabalham e vi-
vem numa casa como pessoar que nio
sio familia, sio consideradas cada uma
como sendo um agregado fariiliar.
Vejamos alguns exem$os pard compreen
dermos melhor.

0 Sr. 5il6i vive em Pemba com a sua
esposa, Cois filhos, o Anl6nio de l5
anos e a Joana, de l0 anos. Al6m disso
vive em casa do Sr. Sil6i a sua sogra
de 70 anos e o Abdul, lilho do seu ami-
go, o 5r. Dimaca, que lem 14 anos e
eiluda na [scola Secunddria de Pemba.
0s pais do jovem Abdul. Dimaca vivent
em Palma e como ern Palma n6o havia
escola secundftia, 0 Abdul veio viver
em ca$ do 5r, Sil6i. 0 filho mais velho
do Sr. 5il6i, fduardo, lem 19 anos e esl6
r esludr na Univenidade.em l'lapulo.
0 lduardo vive em Mapulo com o di-

, nheirg que o pai lhe manda.

0ual 6 o agregado familiar do 5r. Sildil
Ere agregado 6 composto pelas seguin
les psoas:

- 0 SI. sif6i
- a esposa do 5r; tit6i
- oJ dois filhos, Ant6nio e Joana

- | s0gra
- o jovem Abdut Dimaca W lir!

em casa do Sr. Sit6i sem meior
p16prios de suhlist0ncia.

0 lolal sdo 6 pe$oas.

[duudo Sil6i nao 6 curilhito. fle ler6
conlado no sffio, na lamilia 0u no lar de
erludanles em que esl6 1., yiyer. I como
0 Abdul Dimaca, que net 6 conlado na
crsa do seu pai em Palma, mas sim na
cala do 5r. 5il6i em Pemba, onde vive.

Suponhamos agora que em casa do S.
5il6i al6m das pessoas alr6s dsscdlas rc

. enconlram as seguinlesr

- o 5r. Juma que 6 enfermeiro m
hospilal de Perrba e alugou um
quado em cara do 5r. Sil{ii

- o 5r. l,|arques que 6 mectnico
no Dotlo de Pemba, 6 sohinho
do 5r. $l6i e uiw cm e lamilia
sirdi.

- o $. Ieodoro que 6 corinheiro
cm caia do 5r. $16i.

* -o tt. Juma, nio fqr porle do
agregado lamiliar do 5r. 5il6i e 6
para os eleilor da tei consid+
rado como oulro agregado. koca
por si, no seu loul de trabalho.
0 caso do b" Juma 6 igual ao
da lina que vimos alr6s.

: q 5r. Marquel 6 membro do,agre.
gado lamiliar. 5e'quiser pode frc
car alravOs do !r. 5il6i, $ n6o
quiser, froca no' Posfo ondc ln-
hlha.

- o $r. Ieodoro vai ao p,irr; m ril
tr, 6 consldradd'lrabllhadOr Sr
conla prdpria. t!. foQvfi, 'dle
noqfra clsa com oufros lbmilia.
rel, o pai, irmios, €1c.. efe pode
faler como o 5r. Mugues, poOu
lrocu alravds do seu pai (chefe
do 'agregado familiar) ,.ou lroca
por li.

\
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