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Destaques

  Fernando Veloso, em 
  Quelimane

Verónica Macamo afirmou 
em Quelimane que nunca disse 
que o seu partido tinha de recu-
perar aquele município da ca-

pital da província da Zambézia 
nem que para isso fosse preciso 
correr sangue. Tendo de facto 
corrido muito sangue em Que-
limane e de uma forma geral 
nas vilas e cidades autarcizadas 
da Zambézia, nas eleições do 

dia 20 e dias posteriores, com 
muitos feridos e inclusivamen-
te mortos, agora se está a pedir 
que a justiça a chame à res-
ponsabilidade se bem que para 
isso seja primeiro necessário 
retirar-lhe a imunidade de que 

goza pelo facto de ser deputada 
da Assembleia da República.  

Quando isso terá sido dito, 
houve um jornal da Zam-
bézia que reportou. Veróni-
ca Macamo não desmentiu.

Terá dito o mesmo, noutros 
termos entretanto reportados 
a partir de Quelimane, por al-
turas do período pré-eleitoral 
autárquico, mas Verónica Ma-
camo também não desmentiu. 
Só depois das eleições terem 
acontecido é que Verónica 
Macamo apareceu para dizer 
que nunca disse semelhante 
barbaridade. Alegou dia 22 do 
corrente mês em Quelimane 
que não desmentira durante o 
curso do processo para que isso 
não merecesse aproveitamento 
durante a campanha eleitoral.

Sucede, porém, que em Que-
limane chegou mesmo a haver 
muito sangue, da responsabili-
dade da Polícia, sobretudo FIR, 
mas não só, e só depois do edil 
reeleito, Manuel de Araújo, 
ter pedido em conferência de 
Imprensa a responsabilização 

judicial de Verónica Macamo 
pelo sangue vertido na capital 
da Zambézia é que a também 
presidente da Assembleia da 
República veio dizer que nunca 
disse tamanha “barbaridade”.

Verónica Macamo é membro 
da Comissão Política do Parti-
do Frelimo e nessa qualidade é 
a chefe da Brigada Central para 
a província da Zambézia. É ain-
da presidente da Assembleia da 
República onde o partido Fre-
limo tem maioria qualificada.

Na conferência de Imprensa 
que promoveu em Quelimane, 
ao meio dia da última sexta-fei-
ra (22 de Novembro de 2013), 
Verónica Macamo chegou 
mesmo a afirmar que foi atra-
vés de um “post” no Facebook, 
“de Paulo de Araújo, irmão do 
candidato do MDM, Manuel 
de Araújo”, que soube que es-
tavam a colocar na boca dela 
palavras que “nunca disse”. 

A Reportagem do Canal de 
Moçambique, presente na ca-
pital da Zambézia na referi-

(Continua na página seguinte)

Segundo jornal “Onona-m@is” da Zambézia

“É imperioso reconquistar Quelimane 
nem que isso custe vidas”

– disse Verónica Macamo “aos seus camaradas”, mas ela agora nega ter alguma vez 
dito coisa parecida

Este jornal é propriedade de um candidato pelo Partido Frelimo à “reconquista” 
de Quelimane que não aconteceu apesar dos inúmeros feridos e mortos que 

realmente foram vítimas da Polícia 
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da conferência de Imprensa, 
depois da conferência de Im-
prensa foi investigar o caso e 
concluiu que efectivamente 
quem atribuiu a Verónica Ma-
camo essas declarações foi o 
jornal “Onona-m@is” que se 
publica em Quelimane e do 
qual consta como editor Car-
mona Polá, por sinal também 
membro do Partido Frelimo. 

Carmona Polá acabou por vir 
a ser um dos candidatos a can-
didato da Frelimo nas eleições 
internas de que saiu vencedor 
Abel de Albuquerque, entre-
tanto vencido por larga mar-
gem por Manuel de Araújo nas 
eleições autárquicas de quarta-
-feira da semana passada. 

O Canal de Moçambique 
tem em sua posse uma có-
pia do “Onona-m@is” em 
que as declarações de Veró-
nica Macamo, nunca con-
testadas, vem publicadas.

Esse desafio que Verónica 
Macamo terá lançado interna-
mente aos seus correligionários 
na Zambézia, vem reportado na 

Apesar de formalmente Ve-
rónica Macamo ter alegado que 
nunca disse tal “barbaridade” e 
ter desafiado a que se provasse 
que alguma vez disse aquilo, 
isso no dia 22 de Novembro 
corrente na sede provincial do 
seu partido perante numero-
sos jornalistas, na cidade de 
Quelimane continua-se a pedir 
que ela seja levada à Justiça.

O então editor do jornal e 
pelo que consta em Quelima-
ne ainda dono do “Onano-
-m@is”, sendo membro do 
partido Frelimo, acabará por 
tornar o processo uma ques-
tão interna de “camaradas”.

Na cidade de Quelimane 
continua-se a afirmar que Veró-
nica Macamo, numa das várias 
vezes que esteve em Quelimane 
para vir tratar da participação 
do seu partido nestas eleições, 
chegou a dizer algo semelhante 
ao reportado pelo “Onano-m@
is” como orientação interna 
para os seus correligionários.

Em vários bairros da cidade, 
onde está instalada a indig-
nação contra Verónica Maca-
mo pelo facto de ter mesmo 
corrido muito sangue nestas 
autárquicas – não só na capi-
tal provincial como nas outras 
autarquias da Zambézia onde 
houve eleições – são imensas 
as vozes que se ouve afirmarem 
que “ela disse mesmo aquilo”. 
E até dizem mais: afirma-se à 

“Edição nr.15, Semana 15, Ano 
01, de 27 de Fevereiro de 2012”. 
Nessa altura Carmona Polá era 
o editor do jornal. A afirmação, 
segundo nos contaram, na al-
tura foi considerada uma pala-
vra de ordem, porque se trava 
afinal de algo “imperioso”.

Segundo a ficha técni-
ca do “Onano-m@is” este 
jornal é propriedade da 
“Sharp Translation & Ma-
rketing (STRAN-MARK). 

Nessa altura o chefe da 
Redacção do “Onona-m@
is” era António Munaíta.

O “Onona-m@is” está 
registado sob o nr.031/
G A B I N F O - D E C / 2 0 0 9 .

A impressão do jornal em 
que constam as declarações 
de Verónica Macamo ocorreu, 
segundo a ficha técnica, na ti-
pografia “Office & Service Ma-
chines”, situada na Av. Heróis 
da Libertação Nacional, em 
frente da Cadeia Provincial e do 
Comando Provincial da PRM 
na Zambézia, em Quelimane.

O artigo em que constam 

boca cheia que Verónica Ma-
camo terá também dito – ain-
da que eufemisticamente – que 
tiraria a roupa em público se 
não reconquistasse Quelimane. 
Agora tudo isso está a servir de 
“alto gozo” entre os chuabos. 

As vítimas destas eleições, 
feridos e mortos, foram vítimas 

as declarações de Verónica 
Macamo vem publicado na 
página 04 do “Onona-m@is” 
sob o título “Frelimo dividida 
em alas” (…) “de Pio Matos, 
Cândida Magalhães, do Se-
cretário da Organização e da 
dos Antigos Combatentes”.

No texto do artigo a certa al-
tura há um entretítulo em que se 
lê: “Reconquistar chuabo; nem 
que para isso custe vidas”. Na 
passagem sob esse entretítulo 
lê-se, textualmente, o seguinte:

“A Chefe da Brigada Central 
do Partido Frelimo, na Zam-
bézia, Verónica Macamo, disse 
aos seus camaradas que “é im-
perioso”, para aquele partido, 
“a reconquista da Cidade de 
Quelimane nem que para isso 
custe vidas”, informaram as 
nossas fontes bastante irritadas 
com aquele pronunciamento 
terrorista da sua “Boss”, lê-
-se (sic) no “Onano-m@is”.

“Onano-m@is”, em lín-
gua chuabo quer dizer 
“Visão” ou “Ver mais”.

das Forças de Defesa e Segu-
rança, sobretudo da Polícia e 
FIR. Por isso poder-se-á vir a 
assistir a processos em tribunal, 
muito particularmente no caso 
do assassinato de Max Love, 
um caso concreto. Era músico, 
de Nampula, mas residente em 
Quelimane. “Max Love” era o 

seu nome artístico, mas o seu 
nome próprio era Jaime Paulo 
Camilo. Foi atingido em cima 
da cabina do camião que ia no 
cortejo de celebração da vitória 
de Manuel de Araújo e MDM, 
ao passar sexta-feira na Av. 
Marginal, em frente da residên-
cia do governador da Zambézia, 
pouco depois da caravana ter 
também passado pelo Porto de 
Pesca que fica mesmo em frente.

Foi alegado pelo porta-voz 
do Comando da PRM em Que-
limane que “Max Love” foi 
atingido por uma bala perdi-
da, das várias disparadas pelos 
guardas fardados da segurança 
do “Palácio do Governador”. 
Sucede, porém, que a Reporta-
gem do Canal de Moçambique 
viu que ninguém da caravana 
do MDM, encabeçada por Ma-
nuel de Araújo, fez a mínima 
tentativa de invadir da residên-
cia do governador Veríssimo.

O tiro fatal foi disparado à 
“queima-roupa” de baixo para 
cima, directamente à testa de 
“Max Love” que parecia a figu-
ra central do cortejo dado ir em 
cima do tejadilho do camião. 
Julgava-se inicialmente que fos-
se Manuel de Araújo, mas não 
era de facto Araújo pois ele ia na 
altura já à frente do camião, a pé.

O tiro foi disparado por al-
guém que veio, a correr, de 
dentro do “Palácio do Governa-
dor”, à civil, armado de pistola. 

“Vinha acompanhado de um 
outro à civil e também armado”, 
contam-nos pessoas próximas 
do sucedido, que aliás está fil-
mado. Nas imagens também 
se pode perceber que ninguém 
chegou a galgar o passeio de-
fronte da casa do governador.

A nossa Reportagem viu que 
“Max Love” caiu prostrado 
no tejadilho da cabine do ca-
mião logo que levou o tiro na 
testa. Terá tido morte instan-
tânea. Confirmámos no banco 
de socorros, de fonte médica.

Esta não foi a única vítima 
em Quelimane. Muitos jovens 
do MDM e eleitores comuns 
foram violentamente agredidos 
pela FIR, apenas por aguar-
darem pela afixação dos edi-
tais às portas das assembleias 
eleitorais como manda a lei.

Na Escola 17 de Setembro, 
ao lado da Igreja da Sagrada 
Família, em Quelimane, funcio-
naram 11 assembleias de voto. 
Lá, quando decorria a conta-
gem, fomos alertados por vários 
observadores internacionais que 
os eleitores que aguardavam 
pelos resultados estavam muito 
agitados a falar de que estaria 
em preparação a substituição 
de urnas por outras cheias de 
votos, nas assembleias daquela 
escola primária, um dos 22 cen-
tros de votação em Quelimane. 

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)

O que continua a constar na cidade de Quelimane 
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Custódio Duma apreciando alguns artefactos que a FIR usou em Quelimane para impedir que os 
eleitores aguardassem pelos resultados nas imediações das escolas onde decorria a contagem

Porém, entretanto, chega-nos a 
informação de que na “Escola de 
Icídua”, onde funcionaram seis 
(06) assembleias de voto, cinco 
com oitocentos (800) eleitores ins-
critos e uma com trezentos e doze 
(312), 4312 ao todo, havia “sérios 
problemas”. Reportam-nos nossos 
colegas jornalistas que lá estavam 
que “a Polícia chegou e levou as 
urnas num jeep Mahindra escolta-
do por um blindado da FIR”. Teria 
havido algum incidente mas não 
sabemos ao certo o que se passou. 
Contam-se várias versões. “Nós 
próprios estamos a sair da zona 
com a Polícia. Há muitos disparos 
de AK47 e de gás lacrimogéneo”, 
dizia-nos um colega que acrescen-
ta: “As urnas estão num Mahindra 
da Polícia e o pessoal das mesas 
de voto está a andar a pé, também 
escoltado pela Polícia”. Mais tar-
de reporta-nos: “Estão a dizer-nos 
que vão contar os votos no STAE”. 
Bastante mais tarde diz-nos o 
mesmo jornalista: “A directora 
do STAE mandou voltar as urnas 
para as assembleias da Escola de 
Icídua, alegando que a contagem 
só é válida se for feita no local 
em que se votou”. E assim foi. 

Sucede, porém, que “os fis-
cais do MDM”, reportam-nos 
depois da sede do MDM, “não 
assistiram à contagem das urnas 
que andaram a passear no car-
ro da Polícia”. Caso de Icídua. 

No dia em que saíram os re-
sultados oficiais verifica-se que 
foi apenas nas seis assembleias 
da Escola de Icídua que o partido 
Frelimo e o seu candidato, Abel 
de Albuquerque, venceram, com 
larga margem, em Quelimane.

Nas 141 assembleias de voto 
que funcionaram em Quelima-
ne, o MDM ganhou oficialmen-
te em todas, excepto em cinco 
assembleias de voto das seis da 
Escola de Icídua, a tal escola 
em que as urnas andaram todas 
a passear num carro da Polícia. 

Os resultados de uma das as-
sembleias da Escola de Icídua não 
foram apurados porque o STAE 
da cidade diz que não tem editais 

e nenhum concorrente tem cópia.
Em cinco das seis assembleias 

de voto de Icídua a Frelimo ga-
nhou. Numa por 530, contra 200 
do MDM e 07 do PARENA; 
noutra por 670 (Frelimo), con-
tra 121 (MDM) e 00 do Pare-
na; noutra 220 (Frelimo), contra 
151 do MDM e 00 do Parena; 
noutra 174 (Frelimo) contra 
122 do MDM e 00 do Parena.

 Estavam inscritos para vo-
tar em Quelimane cento e cinco 
mil oitocentos e oitenta e sete 
(105.887) eleitores. Havia nove 
cadernos combinados em todo 
o espectro das 141 assembleias.

A Comissão de Eleições da 
Cidade de Quelimane (CECQ) 
anunciou os resultados no sába-
do tendo marcado a cerimónia 

para o Salão de Conferências 
do Governo Provincial na Di-
recção de Obras Públicas. Aca-
bou por mudar tudo em poucos 
minutos para o Salão Nobre do 
Conselho Municipal ludibriando 
dessa forma muitos interessa-
dos, designadamente jornalistas.

A anunciar os resultados 
verificou-se que foram dados 
como extraviados ou desapa-
recidos 39 editais para a As-
sembleia Municipal e 25 para 
a Presidência do Município.

A CECQ alega não possuir 
os originais dos editais e ac-
tas das respectivas assembleias 
em que o “extravio” aconte-
ceu devido a “vandalismo”.

O partido Frelimo também 
não possuía as mesmas actas 

e editais que o partido Freli-
mo também alega não possuir. 

Já o MDM apareceu a oferecer-
-se para providenciar as cópias ofi-
ciais dessas assembleias e as mes-
mas foram rejeitadas pelo STAE e 
CECQ. O MDM diz que não possui 
apenas os editais e actas de Icídua.

Resultados anunciados pelo 
CECQ

 
A Comissão de Eleições da 

Cidade de Quelimane anunciou 
que o MDM e o seu candida-
to Manuel de Araújo venceram.

De acordo com o anunciado 
localmente pela CECQ, o MDM 
venceu com 27.792 votos (60,4%), 
contra 14.146 (30,8%) do Partido 
Frelimo e 686 votos (1,5%) do 

PARENA. Este último não estará 
representado na Assembleia Mu-
nicipal por insuficiência de votos.

Já o candidato do MDM, Ma-
nuel de Araújo, venceu e foi as-
sim reeleito. Obteve oficialmente 
29.286 votos (63,2%), contra 
13.789 votos (29,8%) de Abel de 
Albuquerque do Partido Frelimo.

Na contagem paralela do MDM, 
que apenas não dispõe dos edi-
tais e respectivas actas das cinco 
assembleias da Escola de Icídua 
em que os seus fiscais não parti-
ciparam nas contagens por causa 
da Polícia ter andado a passear 
com as urnas, como atrás damos 
conta disso, Manuel de Araújo, 
pelo MDM, venceu com 38.490 
votos, contra 16.170 de Abel de 
Albuquerque do Partido Frelimo.

Já para a Assembleia Municipal 
o MDM vence por 35.330 votos, 
contra 16.201 do Partido Frelimo. 

A diferença de resultados entre a 
contagem paralela do MDM, com 
base em cópias oficiais de editais 
e actas das assembleias de voto, 
e os resultados oficiais da Co-
missão de Eleições da Cidade de 
Quelimane, baseada em menos 39 
editais para a assembleia munici-
pal e menos 25 para a presidência 
do Conselho Municipal, não tem 
consequências práticas no caso da 
eleição do presidente da autarquia. 
No entanto, tem influência no 
número de lugares na assembleia 
municipal. Prejudica o MDM 
no número de lugares na assem-
bleia municipal de Quelimane.

Pela contagem do MDM com 
base nos editais o partido Frelimo 
obteve mais dois mil votos do que 
a CECQ lhe atribuiu oficialmente. 
Já o MDM obteve mais sete mil 
votos do que lhe foi oficialmente 
atribuído a nível da comissão de 
eleições da cidade de Quelimane.

No caso de Araújo e de Abel de 
Albuquerque, pela contagem do 
MDM o seu candidato foi preju-
dicado em cerca de oito mil vo-
tos. E o candidato da Frelimo foi 
prejudicado em cerca de dois mil 
votos. (Canal de Moçambique)

Nisto começámos a ouvir apelos 
para que uma senhora de nome 
“Matilde Lampeão” não arran-
jasse problemas entre outros 
comentários em voz alta. Esta 
senhora, pelo que nos contaram, 
é a chefe provincial da Mobili-
zação e Propaganda do Partido 
Frelimo, irmã de Elsa Lampeão 
que foi vice-presidente da As-
sembleia Municipal no manda-
do que termina com a tomada de 
posse dos eleitos nesta eleição.

Estava escuro no terreno en-

volvente da Escola 17 de setem-
bro, apesar de estar numa zona 
urbana. Ouvimos, de vozes 
diferentes, dizerem: “Não nos 
arranje problemas, senhora Ma-
tilde”. “Queremos os resultados 
verdadeiros”. “Queremos Paz”.

Logo após esse episódio, 
cerca de dez minutos depois, 
irrompe pela área da Escola 
17 de Setembro uma viatura 
Mahindra, da PRM, carrega-
da de homens da FIR que acto 
contínuo desatam a carregar 

sobre os eleitores que apenas 
aguardavam pela publicação 
dos editais, à porta das assem-
bleias de voto, com um com-
portamento cívico irreparável. 
A Polícia começa, entretanto, 
a ofender as pessoas indiscri-
minadamente, com choques de 
bastões eléctricos, a chambo-
quear inclusivamente senhoras 
idosas, a disparar “verylights”, 
a disparar balas de borracha de 
grande calibre que seguramente 
se atingissem alguém na cabe-

ça seria para matar; a disparar 
pólvora seca e gás lacrimogé-
neo, este já na estrada, isto é, 
na Av. Eduardo Mondlane. Nas 
salas onde decorria a contagem 
ninguém se alterou. Tudo conti-
nuou sem qualquer perturbação.

Este espectáculo, por telefo-
nemas de vários colegas espa-
lhados pela cidade em outras 
escolas, repete-se. Era a pró-
pria Polícia a causar distúrbios 
onde tudo corria normalmen-
te e na maior calma possível.

De todos os lados onde se 
contavam os votos a história 
que nos vão reportando é sem-
pre a mesma: “a Polícia chegou 
e arranjou distúrbios”. Corria a 
informação de que a intenção 
da Polícia era causar distúr-
bios. Alegadamente interviria 
para acabar com distúrbios, 
mas seria tudo isso para per-
mitir que fossem substituídas 
urnas com votos a favor do 
partido Frelimo. Não havia, 
no entanto, evidências disso. 

Escola de Icídua

(Continuação da página anterior)
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  Bernardo Álvaro 

O secretário-geral da Renamo, 
Manuel Bissopo, disse ainda 
esta segunda-feira ser insensato 
questionar-se se Afonso Dhlaka-
ma pode ou não dar ordens aos 
seus homens para pararem com 
os ataques armados que a eles 
tem sido atribuído a autoria.

Manuel Bissopo justificou 
que o líder da Renamo está a 
ser perseguido pelo Governo da 
Frelimo que o desalojou da sua 
residência em Sadjundjira, para 
além de outras infra-estruturas 
pessoais e partidárias que têm 
sido atacadas e vandalizadas.

 “Penso que é insensato per-
guntar se o presidente pode ou 
não ordenar os seus homens a 
pararem com os ataques, por-
que o presidente é a pessoa 
que está a ser perseguida e os 
seus homens sabem que o pai 
está a ser perseguido, por isso 

vão fazendo o que está ao seu 
alcance”, afirmou Bissopo em 
resposta a uma pergunta de jor-
nalistas durante uma conferên-
cia de Imprensa por si proferida.

Lembrou que no dia 17 de 
Outubro, Afonso Dhlakama, 
durante as celebrações dos 
34 anos da morte do primeiro 
comandante-chefe da Rena-
mo, André Matsangaice, havia 
proposto ao presidente da Re-
pública, Armando Guebuza, 
que não havia necessidade dos 
moçambicanos andarem no 
troço Save-Muxúnguè condi-
cionados a colunas militares.

Acrescentou que Dhlakama 
garantia que a partir daquele 
dia as partes deviam deixar de 
recorrer a forças militares. “In-
felizmente no mesmo dia sofre-
mos ataque. No dia 21 de Ou-
tubro terminou com um ataque 
bombástico contra a vida dele.

“Todos os guerrilheiros sen-

tem neste momento que o pai 
está a ser perseguido e eles fa-
zem tudo por tudo para prote-
gerem o pai. Portanto, não faz 
muito sentido dizer que o pre-
sidente vai dar ordens aos seus 
homens para pararem com os 
ataques, porque o presidente 
está numa posição defensiva 
neste momento”, respondeu o 
secretário-geral da Renamo.

 Conclui dizendo que “como 
devem saber, toda a pessoa quan-
do está em defensiva não está 
em condições de comprar bull-
dozers para abrir estradas para 
permitir que lhe venham atacar”.

Anunciou, por outro lado, 
que os peritos militares do seu 
partido estão disponíveis a 
discutir as questões militares 
e de defesa e segurança des-
de que as condições coloca-
das ao Governo estejam cria-
das. (Canal de Moçambique)

Enquanto líder da perdiz continuar a ser perseguido

“Dhlakama não pode 
mandar parar com 
os ataques”

- diz Manuel Bissopo, secretário-geral da Renamo
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As armas voltaram a 
ganhar “eleições”

Estas eleições, embora ainda não tenham sido publicados e homologados os resulta-
dos definitivos pode-se dizer, já, que ainda não foram as desejadas.

Independentemente do mérito de vitórias do partido Frelimo em muitas autarquias 
nas eleições de 20 de Novembro, está claro que eleições livres, transparentes e justas 
ainda continua a ser um desejo por atingir pelos moçambicanos que gostariam de regu-
lar os poderes por via das suas opções de voto, isto é, por via pacífica.

Mais uma vez assistimos a eleições controversas em que um conjunto de factores vol-
tou a impedir os cidadãos de serenamente decidirem com equilíbrio entre as diferentes 
candidaturas e tendências que se submeteram a sufrágio.

Em todo o País não houve condições iguais para todos se pronunciarem livremente.
Aqueles que acreditaram que era possível escolher livremente quem os irá dirigir, 

neste caso ao nível municipal, acabaram tendo que dar uma parte de razão à Renamo 
que sempre disse não haver condições para haver eleições livres, justas e democráticas 
em Moçambique, nas condições actuais. 

Estas eleições voltaram a dar argumentos a quem insiste em perguntar até que ponto 
o partido Frelimo está preparado para que em Moçambique haja de facto eleições livres 
e justas. Suscitaram que se pergunte até que ponto a Frelimo e os seus candidatos estão 
preparados para que haja em Moçambique eleições transparentes e democráticas, dado 
que até se tentou na Beira assassinar Daviz Simango, apesar da Polícia ter conseguido 
abortar o comício de encerramento de campanha do MDM. 

Até que ponto a Frelimo está preparada a ir a eleições e ganhar sem precisar da Polícia 
a violentar os cidadãos e a fazer sangue? 

Sem precisarem dos recursos do Estado; sem precisarem de órgãos eleitorais viciados 
a seu favor; sem precisarem de tribunais viciosos, a Frelimo estará preparada a subme-
ter-se à decisão dos eleitores?

Não faz sentido que numa eleição para se contar votos seja necessário, primeiro, pren-
der cidadãos da oposição que apenas querem ver tudo a correr sem falcatruas. Mas 
porquê será que tudo se passa invariavelmente dessa maneira em eleições?

Nestas eleições, mais uma vez, constatou-se que os únicos a serem detidos pela Polí-
cia foram os da oposição.

Ainda durante a campanha eleitoral vimos a Polícia, inclusive com recurso a blin-
dados e FIR, a abrir caminho às comitivas eleitorais do partido Frelimo e a dificultar a 
circulação e até a impedir e a barrar a passagem das comitivas eleitorais da oposição. 
Isso aconteceu em todo o País!

O uso abusivo de meios do Estado não foi devidamente tratado pela Procuradoria da 
República aos mais variados níveis. Não nos surpreenderemos se a ouvirmos um dia 
destes a alegar que não agiu porque a Polícia não lhe fez chegar as queixas, sabendo-se 
de antemão como agiu a Polícia em todo este processo.

A própria CNE, na pessoa do seu presidente sheik Abdul Carimo, deu uma conferên-
cia de Imprensa a dizer que não iria tolerar o uso dos meios do Estado. Mas a Frelimo 
desafiou-o e à CNE. Usou e abusou de meios do Estado e está-se a rir. Mostrou que o 
presidente da CNE não tem poder absolutamente nenhum. Provou que ele não passa de 
um “palhaço”. E ele até aqui ficou-se. Calou-se bem caladinho, sem tugir nem mugir, 
sem sequer murmurar. Nem mesmo quando a Polícia assassinou quem venceu por estar 
a celebrar a vitória o presidente da CNE soube ter uma palavra. Acabou, com o silêncio, 
por ser cúmplice desse monstruoso crime contra a vida de Jaime Paulo Camilo, o músico 
natural de Nampula, que usava o nome artístico de Max Love e encantava Quelimane.

O sheik Abdul Carimo demonstrou-nos que toda a manipulação e vigarice do proces-
so de escolha do representante da Sociedade Civil para o cargo de presidente da CNE 
tinha o objectivo de se servirem dele para enganarem, mais uma vez, os moçambica-
nos. E ele deixou-se levar até ao ponto de provarem que ele não tem poder nenhum. 
Comportou-se como um vassalo, até agora e está a ser ridicularizado em praça pública.    

Estas eleições acabaram por demonstrar que a Renamo tem uma certa razão quando 
colocava os argumentos que a levaram a não alinhar neste processo eleitoral. Disse que 
não havia condições para realizar eleições nos moldes em que o partido Frelimo quer 
que se continuem a realizar eleições. Alega a Renano que os órgãos eleitorais estão 
todos manipulados e isso veio a provar-se. De facto o aparelho eleitoral demonstrou até 
agora que se presta a vícios de todo o tipo, desde manipular para alterar o conjunto das 
vontades dos eleitores expresso nas urnas, até simular a inexistência de actas e editais 
de apuramento parcial de forma a servir o propósito do partido no poder a nível central.

Ficou demonstrado, no entanto, que com a actual composição ou outra qualquer, até 

mesmo se a tal paridade que a Renano reivindica for instituída, continuaremos a ter 
eleições viciosas.

O problema todo está de facto na Polícia, no Governo e num conjunto de senhores da 
Frelimo que querem à força impedir os moçambicanos de serem os verdadeiros deten-
tores do Poder em Moçambique. 

No dia das eleições a Polícia deveria estar toda recolhida nos quartéis e a tratar de 
casos que nada tenham a ver com eleições, mas anda a ameaçar e espancar pessoas 
que apenas querem saber dos resultados através dos editais que a lei obriga que sejam 
afixados às portas das respectivas assembleias de voto precisamente para esse efeito.

A pergunta que subsiste e subsistirá enquanto a Polícia continuar a intervir nos pro-
cessos eleitorais como se de uma guerra se trate é: Por que razão a Polícia tem de ser o 
protagonista das eleições?

Porque é que os órgãos eleitorais continuam a ser protagonistas de falcatruas como 
denuncia a Liga dos Direitos Humanos através de um vídeo posto na internet, em que 
membros de uma assembleia de voto de Maputo denunciam um caso de fraude?

Porque é que o Governo sendo geralmente formado pelo partido no poder continua a 
decidir quando e onde a Polícia deve intervir em matéria eleitoral?

A CNE até agora comportou-se. Não vimos os seus membros fazerem as capas dos 
jornais e abrirem os noticiários das rádios e televisões. Teve um papel discreto que neste 
aspecto merece elogios. Mas não serviu para nada. Foi, sem dúvida, reduzida à condição 
de bobo da corte. Nem sequer será capaz de vir dizer que não reconhece os resultados 
e mandar repetir as eleições onde de facto a forma como os órgãos eleitorais locais 
comportaram-se de forma servil ao partido Frelimo e aos interesses do Governo central. 
Vai como sempre provar que ainda temos uma CNE que só serve para animar o circo. 
Veremos definitivamente quando lhe couber pronunciar-se. Veremos se é independente 
ou quem lá está representa quem os lá pôs.

Nas assembleias de voto viu-se que quem as dirigiu estava ao serviço de interesses 
que violam o direito dos moçambicanos elegerem livremente quem querem que os go-
verne.

Em Angoche, a pessoa que denunciou e provou que estava em curso uma operação de 
fraude foi quem foi detida pela Polícia. Quem foi apanhado na manobra e com os votos 
já marcados a favor do candidato do partido Frelimo continua em liberdade protegido 
pelo Governo do dia. Será que a CNE vai fazer justiça ou vai dar a razão à Renamo e 
fazer uso da maioria do partido Frelimo no seu seio para desempatar o contencioso que 
possa chegar ao seu nível de decisão, a favor do partido Frelimo? Aqui, sim, a Renano 
conseguirá provar a pertinência das suas exigências.

Mas antes de falarmos daquilo que a CNE irá decidir sobre Angoche, onde votos pré-
-votados estavam para ser usados para viciar os resultados a favor do partido Frelimo e 
certamente não era um caso isolado, devemos também perguntar que sinais querem dar 
às instituições de justiça? 

Querem dizer aos moçambicanos que para haver realmente justiça em Moçambique 
tem de ser pelas próprias mãos? 

Está a querer dizer-nos que enquanto estiver no poder o partido Frelimo pode cometer 
todo o tipo de ilegalidades, que não há problemas para quem as pratique? 

Querem que alguém um dia vire a panela e nos queime a todos com a água a ferver?
Um partido que se diz cinquentenário pode continuar a ser respeitado enquanto todos 

estamos a ver que se alimenta de sangue em momentos eleitorais?
Valeu nestas eleições, apesar de tudo, que nos tenham permitido concluir que quem 

está a afundar Moçambique é o partido Frelimo, pois felizmente a Renamo assumiu a 
justa posição de se abster e de não prejudicar os sufrágios. Permitiu-se com isso que 
ficasse agora claro quem são os que realmente fomentam a violência em Moçambique.

Viu-se nestas eleições que ainda que a Renamo tenha estado ausente mesmo assim 
houve sangue e esse sangue está agora claro que é da exclusiva responsabilidade de 
quem está no Governo e viola a lei sem que nem mesmo os órgãos competentes possam 
agir para que a lei seja respeitada.

O que fazer de aqui em diante para que o País se torne um Estado viável?
Alguém já se terá dado ao trabalho de entender que se isto acaba em violência gene-

ralizada, não sobrará nada para ninguém?
Alguém já se deu ao trabalho de perceber que nestes últimos meses já se fez mais para 

destruir a reputação e confiança em Moçambique do que nos vinte anos de Paz? (Canal 
de Moçambique)
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O caso de fraude elei-
toral registado em vídeo 
pela Liga dos Direitos 
Humanos (*) e que está a 
ser disseminado em redes 
de comunicação social, 
passou-se numa assem-
bleia de voto na cidade 
de Maputo, no âmbito 
das eleições autárquicas 
realizadas este ano num 
número restrito de mu-
nicípios do país. Pegue-
mos neste exemplo para 
observar a  situação sob 
uma perspectiva dife-
rente, mais ampla, a das 
eleições gerais, para o 
Parlamento e para a Pre-
sidência da República. 

O número de assem-
bleias de voto aumenta 
exponencialmente, lo-
calizando-se em pontos 
recônditos deste vasto 
Moçambique, alguns de-
les de difícil acesso e sem 
condições de alojamento. 
A fiscalização de todo o 
processo – da votação, 
contagem, contabilização 
dos votos, à segurança 
das urnas – torna-se, for-
çosamente, mais difícil. 
Isto é, para os partidos 
da oposição. Não para o 
partido no poder – o Par-
tido Frelimo. Esta, uma 
formação política que 
continua a confundir-se 
com o Estado. Na práti-
ca, apesar das revisões 
constitucionais, o Partido 
Frelimo é, efectivamen-
te, “a força dirigente do 
Estado”, tal como origi-
nalmente estabelecido.

O Estado moçambicano 
é, pois, um Estado parti-
darizado. Como “força 
dirigente do Estado”, é o 
Partido Frelimo que tem a 
capacidade de gerir, con-
trolar – e de manipular 
– todos os processos elei-
torais realizados desde o 
fim da outra democracia, 
a popular, do partido úni-
co, do dirigente máximo 
e do pensamento comum. 
Uma “força dirigente” 
que usa e abusa das ins-
tituições estatais e do 
erário público para atin-
gir esse fim. Como ficou 
demonstrado – ao vivo 
– nas eleições autárqui-
cas acabadas de realizar.

Em Moçambique, todo 
o acto eleitoral começa 
por ser uma competi-
ção de desiguais em que 
os partidos da oposição 
não têm capacidade para 
concorrer com o Parti-
do Frelimo. A fiscaliza-
ção do processo eleitoral 
no terreno é o exemplo 
mais gritante. Viajar de 
Maputo a Lichinga, de 
Maputo a Pemba, Tete 
ou Nampula é tão caro 
como viajar entre Mapu-
to e qualquer capital eu-
ropeia. O partido-Estado 
não viaja – ele está «lá». 
Quando muito, “desloca-
-se”, em “missão de ser-
viço” ou em “Presidência 
Aberta”. Movimenta-se 
no local em viaturas do 
Estado, impedido ao vo-
lante, números de matrí-
cula à vista ou tapados, 
consoante a arrogância 

ou a “esperteza” de cada 
responsável. Defrauda-se 
e vigariza-se o eleitorado 
à custa do contribuinte.

Sustentar um quadro 
de fiscais de mesa para 
operar em todas as as-
sembleias de voto envol-
ve recursos financeiros e 
humanos que a oposição 
não tem. O Partido Freli-
mo não precisa de um tal 
quadro – ele tem a Fun-
ção Pública que está ao 
seu serviço em virtude 
da sua condição de “for-
ça dirigente” do Estado 
e das demais institui-
ções: as Forças Armadas, 
a Polícia e as unidades 
militarizadas, as chama-
das Forças de Defesa e 
Segurança que são con-
vocadas para tudo, in-
cluindo eleições, como 
se o exercício do direito 
de voto fosse um acto de 
guerra. Um Estado ins-
trumentalizado, portanto.

É esta a raiz da fraude 
eleitoral em Moçambi-
que. Uma fraude que per-
dura desde 1994. Com a 
cumplicidade da comuni-
dade internacional. Esta, 
podendo, nada fez, nada 
faz para consolidar e sal-
vaguardar a jovem e frá-
gil democracia moçambi-
cana, desencaminhada à 
nascença. Em vez disso, 
foi avalizando a fraude, 
de escrutínio em escrutí-
nio. O mais provável, não 
obstante a habitual dis-
torção ter desta vez sido 
inesperada e involunta-

riamente posta a desco-
berto, e as chancelarias 
acreditadas em Maputo 
repetirem o que sempre 
fizerem, em cumprimen-
to de instruções superior-
mente traçadas – endos-
sar mais uma golpada,  
ou «cabeçada», esgri-
mindo o coçado e esba-
tido argumento de que a  
oposição não é “alterna-
tiva válida”. E da cartola 
tirarão o cliché do costu-
me: “as irregularidades 
verificadas pelos obser-
vadores no terreno não 
alteram significativamen-
te os resultados finais”.

Esta fraude – fraude 
consentida, abençoada, 
avalizada, mas prevenida 
e ignorada – foi o rastilho 
da nova guerra civil que 
já começou a ceifar vi-
das, a manchar de sangue 
o alcatrão e a terra batida 
das estradas e picadas do 
país. Já morrem irmãos 
de ambos os lados da trin-
cheira. Friamente, como 
no passado, o regime 
oculta de pais e familiares 
os que vão tombando em 
emboscadas e em comba-
tes. São números apenas, 
que se substituem, mili-
tar e obrigatoriamente. 
Como manda o SMO.

Tal como a fraude, a 
ameaça da guerra foi ig-
norada, se bem que pre-
venida. A dinastia – e 
disso faz alarde a cada 
passo, os asseclas da co-
municação social nacio-
nal e estrangeira a ecoar 
– sente-se confiante que 

poderá continuar a exis-
tir e a reproduzir-se, pois 
não vê minorias brancas 
em Pretória ou Harare e 
tem amigos e aliados por 
toda a parte, do Ocidente 
ao Extremo Oriente, sen-
do inútil os lesados irem 
bater à porta da SADC 
ou da UA pois, como 
nos lembra Alice Mabo-
ta, “iríamos falar com as 
pessoas que falam a mes-
ma linguagem”.  Além do 
mais, a dinastia interpre-
tou sempre os conflitos 
que ciclicamente procria 
no seu próprio seio e en-
tre ela e os que pretende 
governar não em função 
dos erros que vai come-
tendo amiúde, mas de 
factores que lhe são abso-
lutamente estranhos. Afi-
nal, o bom povo moçam-
bicano não esteve sempre 
com a ditadura, a discri-
minação, a deslocação, 
o chicote e a execução?

Quem tem andado de 
olhos fechados ou ofus-
cados é tempo de olhar 
as coisas com frontali-
dade: Esta nova guerra 
poderá ser ainda mais 
sangrenta e de conse-
quências mais graves, 
tornando intransponí-
veis os rios para se poder 
chegar a outras margens 
– margens da reconci-
liação; e inatingíveis as 
mãos da reconciliação. 

* h t t p s : / / w w w . f a -
c e b o o k . c o m / p h o t o .
hp?v=574814809241085 
(Canal de Moçambique)

Fungulamaso, Camaradas!
Por: João Cabrita

Quem tem andado de olhos fechados ou ofuscados é tempo de olhar as coisas com frontalidade: Esta 
nova guerra poderá ser ainda mais sangrenta, tornando intransponíveis os rios para se poder chegar 

à outra margem – margem da reconciliação; e inatingíveis as mãos da reconciliação. 
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Fraude escandalosa e 
vergonhosa: o máximo 
que uns conseguem

Por: Noé Nhantumbo

Quando a polícia interfere 
com processo eleitoral fá-lo 
por ordens de alguém. As 
perturbações à ordem públi-
ca, alegadamente invocadas 
pelas autoridades para in-
tervenção da PRM, são um 
exagero e um sinal inequívo-
co de que existem interesses 
inconfessáveis de atropelo 
e negação da vontade po-
pular expressa nas urnas. 

Qual é a necessidade de 
agentes da polícia apodera-
rem-se de urnas? Para onde 
foram as urnas e o que acon-
teceu com elas? Como de or-
dena a detenção de delegados 
de mesa de um partido con-
corrente ao pleito eleitoral e 
prosseguem-se às contagens 
sem a sua presença? Como 
se admite que delegados de 
mesa do partido no poder 
façam-se ao trabalho muni-
dos de mochilas? Que conti-
nham tais mochilas? Votos?

Quando a polícia dispara 
indiscriminadamente e não 
há inquérito nem sinais de 
que a cadeia de comando 
tenha-se mexido para travar 
esta verdadeira onda assas-
sina, que dirão os cidadãos?

Um governo digno desse 
nome não pode ficar cala-
do e paralisado num mo-
mento que já é grave, pe-

rigoso e revelador de um 
ambiente permissivo com 
potencial de fazer disparar 
uma violência pós-eleitoral.

A democracia e eleições 
vencidas, através da intimida-
ção e da manipulação decla-
radamente a fraudulenta dos 
votos expressos ou por via de 
um enchimento de urnas cri-
minoso, passam de uma for-
ma camuflada de fascismo.

O facto de se viver uma 
situação atípica e grave, fo-
mentada por pronunciamen-
tos de destacados dirigentes 
governamentais e partidários 
no sentido de conquistarem 
o poder a qualquer custo, é 
revelador de uma estratégia 
concertada ao mais alto nível.

E porque todo o sistema 
judicial está montado e es-
truturado em “plano incli-
nado” a favor do partido no 
poder quase que não vale a 
pena avançar com reclama-
ções pois nada acontecerá 
ao contrário do que o STAE 
relatar e a CNE sancionar.

O que se faz num país deve 
ser olhado com responsabili-
dade pois as consequências 
podem não ser controladas. 
Uma ordem para disparar 
balas reais sobre gente de-
sarmada é um crime que 
deve merecer atenção dos 

políticos e dos governantes.
As confissões religiosas, 

as organizações da socie-
dade civil e todos os mo-
çambicanos de boa vontade 
devem denunciar encetar 
mecanismos para respon-
sabilizar os culpados pela 
morte de inocentes, civis 
desarmados seja quem for.

Os apóstolos da auto-esti-
ma, os bajuladores ajuramen-
tados estão preocupados com 
o desfecho eleitoral pois para 
todo o país fica a impressão 
de que onde a Frelimo ven-
ceu teve que recorrer à aju-
da do STAE e da PRM/FIR.

Alguns perderam o pio 
tamanha e “cagada” exe-
cutada por suas hostes.

Querer o poder é legítimo 
mas requer que haja con-
tenção, moralidade e ética.

Vencer, sim, mas jogando 
limpo.

Os inimigos da democra-
cia manifestam-se em mo-
mentos como este e ficam 
poucas dúvidas sobre o que 
querem certos políticos.

Arregimentar uma cor-
poração policial, instru-
mentalizar a CNE/STAE, 
coloca a oposição fora do 
panorama onde se tomam 
as decisões de natureza elei-
toral é sinónimo de perigo 

real para a democracia que 
se quer emergente e apro-
fundada em Moçambique. 

Ninguém pode permanecer 
calado face aos abusos gri-
tantes cometidos pela PRM/
FIR. O comando destas for-
ças policiais deve responder 
ao ocorrido e uma comis-
são de inquérito parlamen-
tar deve urgentemente ser 
instituída. O CG da PRM 
não se pode esconder na ar-
rogância e na prepotência 
a que nos tem habituado. 

O poder conquista-se por 
via do voto e não através de 
balas e gás lacrimogéneo. 
Ser da oposição em demo-
cracia não constitui vergo-
nha nem é o fim do mundo…

Há receios fundamentados 
de que forças afectas ao po-
der do dia estão orquestrando 
de modo a permanecerem no 
poder. Muitos dos perten-
centes a grupos próximos 
do poder e beneficiários re-
ais de benesses que o poder 
pode oferecer ou proporcio-
nar tem consciência plena de 
que com uma hipotética der-
rocada do actual regime sua 
vida sofreria uma viragem 
completa. Ninguém quer sair 
prejudicado por mudanças 
no topo da hierarquia. Quem 
finca-pé e segura gente como 

Robert Mugabe no poder são 
seus directos beneficiários.

Em Moçambique um 
emaranhado de interesses, 
de agendas e de conluios 
sobrepõem-se ao que mais 
interessa aos moçambicanos.

Uma elite realmente em-
briagada com o poder e 
riqueza acumulados tor-
nou-se momentaneamen-
te cega e surda aos apelos 
de democracia efectiva 
que partem de todo o lado.   

Um exército mercenário 
contratado a peso de ouro 
sai em defesa do status como 
recurso de última hora para 
defender o inconfessável. Há 
evidências crescentes de que 
o STAE/CNE/PRM/FIR con-
luiaram-se em defesa da Fre-
limo nas eleições autárquicas.

O Parlamento moçam-
bicano deve ser capaz de 
instituir uma comissão de 
inquérito independente e 
com meios para apurar a 
verdade de todo um pro-
cesso suspeito desde os pri-
meiros dias, procurement e 
logística eleitoral, votação 
e apuramento de resultados.

Ganhar credibilidade é um 
processo em que se exige en-
trega, responsabilidade e ma-
turidade dos intervenientes…
(Canal de Moçambique) 

…Estranha democracia imposta pela polícia

Publicite a sua marca aqui.
Contacto: 82 36 72 025 | 84 21 20 415

publicidade
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Ciência de Guerra
Por: Amade Camal

Direitos Fundamentais

Ciência é um conjunto de 
dados registados, comprova-
dos, aceites de forma genera-
lizada e possível de serem pe-
dagogicamente transmitidos.

Guerra normalmente é uso 
de poder para fazer mal a 
um “inimigo” com objetivo 
de dominá-lo, enfraquecê-
-lo, ou simplesmente tirar 
aproveitamento político para 
ultrapassar fragilidades.

No século IV A.C ( há 
2400), na China, viveu o 
maior mestre de todos os 
tempos em arte de guerra: 
Sun TZE. Tem sido a base 
da maior parte das acade-
mias militares do mundo, 
desde a China, USA, UE, 
Rússia, etc.. Os seus ensi-
namentos filosóficos trans-
cendem a área militar tendo 
sido escritos vários manuais 
de gestão em si inspirados.

Para o leitor ter uma ideia 
da profundeza deste Mes-
tre, os maiores serviços de 
intelligence como MSS, 
Mossad, KGB-FSB, MI6, 
CIA-NSA, BND, RAW, ISI, 
Al Quaeda, etc.. também 
“beberam” de Sun TZE.

Entre muitas lições po-
demos destacar que:

– Um governante in-
teligente não faz guerra; 

– Um militar diligente fará 
tudo para que não haja guerra;

– Guerra empobrece, des-
trói, impede o desenvolvi-
mento, divide o povo e fra-
giliza a soberania do país;

– O impacto da guerra 
deixa marcas profundas em 
duas gerações, no mínimo;

– Os políticos e mili-
tares devem ter apoio do 
povo para ir para a guerra;

– As razões para justifi-
car uma guerra devem ser 
muito claras e fortíssimas;

– O país deve ter uma 
“intelligence” con-
victa e comprometida 
com a razão  da guerra;

– As forças militares de-
vem estar muito bem trei-
nadas, equipadas, mora-
lizadas, e logisticamente 
super bem preparadas;

– A capacidade de comuni-
cação com os cidadãos seja 
clara, incisiva e agregadora;

– Os objetivos a al-
cançar sejam do conhe-
cimento dos cidadãos;

– A estratégia seja 
executada no prazo 
mais rápido possível.

Nunca se faz guerra a me-
nos que seja o ultimo recurso.

Muitos líderes pelo mun-
do afora têm usado “guer-

ra” como forma de angariar 
apoios de eleitores quando 
a sua popularidade baixa 
consideravelmente – quase 
todos presidentes de USA, 
muitos primeiros-ministros 
e presidentes da UE, Congo, 
Angola, Uganda, só para ci-
tar alguns bem conhecidos.

Os americanos fizeram 
e fazem essas guerras lon-
ge do seu país, minimizan-
do assim os maiores im-
pactos e consequências. 

Mesmo exportando essas 
guerras, e considerando que 
os USA são fabricantes de ar-
mamento e que essas guerras 
desenvolvem a economia de 
guerra – mais lucrativa que 
o tráfico de drogas – os USA 
(EUA), a longo prazo, aca-
bam por pagar um preço ele-
vadíssimo por essas guerras. 

Podemos hoje afirmar que 
as guerras que os america-
nos e europeus fizeram  foi 
um péssimo negócio. As suas 
economias empobreceram.

Nós moçambicanos não 
produzimos fardamento, 
nem tendas, nem capace-
tes, nem ração de comba-
te, muito menos balas ou 
armas, tanques, etc. Que-
remos guerra para quê?

Ninguém é perfeito, po-

demos ter políticos e ou 
militares desadequados da 
realidade ou desintegrados 
na sociedade ou ainda mar-
ginalizados tomando em 
consideração o contexto da 
nossa história, mas só por 
isso não se justifica este “tea-
tro de guerra” moçambicano. 

O Moçambicano por natu-
reza é tolerante e solidário. 

As guerras que tivemos fo-
mos obrigados a ir a elas, mas 
não faz parte da nossa cultura.

A nossa independên-
cia foi e é participativa, 
integrativa, e libertativa.

Aprendemos que racismo 
é crime contra a humani-
dade, regionalismo é arma 
do inimigo. Aprendemos 
que o divisionismo é estra-
tégia dos ilegítimos, e que 
Moçambique é dos Mo-
çambicanos sem distinção 
de cor,  etnia, e religião. 

Aprendemos também que 
os Moçambicanos emancipa-
dos são amigos e solidários 
de todos os povos do mundo.

No passado recente o Go-
verno, dispondo de um Exér-
cito com aproximadamente 
100.000 homens, treinados, 
moralizados, assessorado, 
armado e ideologicamen-
te educado, manteve uma 

guerra que durou 16 anos 
mas acabou numa mesa de 
negociações. Será que com 
10% desse exército num 
contexto politico e econó-
mico diferente vamos ven-
cer o mesmo “inimigo” ?

Sendo optimista que vence-
ríamos, ganharíamos o quê?

E se não houver ven-
cedor como no passado? 

– Obviamente, teremos 
de negociar. Então por-
que não negociamos já?

Não acredito que haja 
guerra em Moçambique !!

Não acredito que haja um 
inimigo para guerrear !!

Não acredito que alguém, 
incluindo as Forças de De-
fesa e Segurança, esteja dis-
ponível para fazer guerra !!

Os heróis de que as socie-
dades não se esquecem são 
aqueles que deixaram marcas 
de mudanças positivas: uni-
dade nacional, democracia, 
igualdade, liberdade, paz e 
desenvolvimento económico.

Guerra, nem a brin-
car !! Nunca mais !!!...

Porquê não escolher 
a via sustentável e dei-
xar um legado apreciável?

A luta continua,
Amade Camal (Canal de 

Moçambique)

Os heróis de que as sociedades não se esquecem são aqueles que deixaram marcas de 
mudanças positivas: unidade nacional, democracia, igualdade, liberdade, paz e desenvolvimento 

económico. Guerra, nem a brincar !! Nunca mais !!!...

publicidade
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Recentemente, 52 
autarquias elegeram 
seus presidentes, 
bem como os mem-
bros das suas Assem-
bleias. Houve um nú-
mero considerável de 
munícipes que pug-
nou por ignorar com-
pletamente o proces-
so eleitoral na fase do 
recenseamento, ten-
do se eximido de par-
ticipar nos momen-
tos subsequentes de 
campanha e votação.

Uns dizem que é 
um erro não partici-
par, seja em que fó-
rum for, justificando 
que a auto-exclusão 
é maléfica para os 
próprios, bem como 
para aquela franja da 
sociedade que nela 
se revê.  Outros en-
tendem que cada gru-
po sabe de si, da sua 
estratégia, dos seus 
motivos e perspecti-
vas futuras. Estranho 
é aquele adversário 
que aconselha ao ri-
val sobre a melhor 
arma a usar para o 
abater. Não imagi-
no em que circuns-
tâncias alguém pode 
dizer: se me esgana-
res morro mais rá-
pido, então deixa de 
esbofetear-me por-
que até eu perder os 
sentidos terão passa-

dos dias. Esgana-me 
e morro num ápice.

Enfim! Tampouco 
entendo como um 
adversário pode ser 
conselheiro sobre a 
estratégia mais efi-
caz que alguém deve 
usar para acabar com 
a sua arrogância. Não 
parece razoável dar 
o ouro ao bandido 
como sois dizer-se. 
Se fosse razoável e 
se esse hipotético 
adversário dê-se ou-
vidos aos conselhos 
que recebe, se ca-
lhar o partido Freli-
mo (que é por quase 
todos os seus adver-
sários acusado de ac-
tivar o exército  e a 
policia em momentos 
eleitorais para repri-
mi-los e adoptar ati-
tudes que facilitem 
a sua própria vitó-
ria)  não usasse essas 
forças acusadas de 
estarem ao seu servi-
ço. Mas quer parecer 
que nestas eleições 
autárquicas 2013, a 
semelhança do que a 
oposição sempre rei-
vindicou no tocante 
a actuação policial 
aquando das várias 
eleições que já foram 
realizadas em Mo-
çambique, a polÍcia 
e o exército tiveram 
uma acção condená-
vel e  condenada pela 

sociedade nacional.  
Essa activação pela 
qual os órgãos de re-
pressão passam em 
épocas eleitorais em 
particular mancha os 
pleitos eleitorais e 
agudizam a certeza de 
que o Estado moçam-
bicano deve mesmo 
ser despartidarizado.

Que moralista pode 
hoje sair a rua e afir-
mar que as eleições 
foram transparen-
tes, livres e justas?

Relatos a que tive 
acesso indicam que 
muitos dão hoje ra-
zão ao Presidente da 
Renamo e chegam a 
afirmar que “Afonso 
Dhlakama  tem razão 
quando exige que 
haja revisão da lei 
eleitoral, para con-
ferir mais justeza, 
transparência e con-
fiança  as eleições.” 
Mesmo em tempos 
idos houve quem so-
mente acreditasse em 
algo depois de con-
cretizada a profecia.

É incrível que em 
democracia os eleito-
res tenham que votar 
sob pressão das forças 
de defesa e segurança 
como denunciaram 
os participantes da 
oposição  nas quartas 
eleições autárquicas.

O assalto as urnas, 
em Quelimane, pe-

las Forças de Inter-
venção Rápida como 
exibiu a STV nos 
seus serviços noti-
ciosos ocorrido no 
Bairro Icídua, a ex-
pulsão de alguns de-
legados de candida-
tura, o uso de balas 
de borracha e balas 
de chumbo, o uso de 
gás lacrimogéneo só 
foram uma demons-
tração de que aquilo 
que o maior partido 
da oposição sempre 
afirmou é uma reali-
dade. Veio mais uma 
prova do que sem-
pre foi denunciado 
pela Renamo. Tris-
temente, mais uma  
vez sangue inocente 
foi derramado e não 
houve responsabili-
zação criminal dos 
mandantes e executo-
res do derramamento 
de sangue por causa 
do poder. O assassi-
nato do jovem músi-
co Max Love foi um 
acto macabro, de bai-
xo nível, repugnan-
te, vil e condenável. 
Os pronunciamentos 
dos governantes so-
bre esse crime fo-
ram ofensivos. Será 
que com a morte do 
jovem músico o país 
ficou mais ordeiro e 
seguro? Que acções 
teria ele tido para me-
recer morte instantâ-

neo vitima de balea-
mento protagonizado 
por quem o devia 
proteger? Festejar e 
cantar a vitória elei-
toral foram os úni-
cos crimes daquele 
jovem músico que a 
Zambézia viu morrer.

A semelhança dos 
crimes de tráfico de 
drogas, branquea-
mento de capital, 
corrupção por exem-
plo, onde não são 
conhecidos os rostos 
dos mandantes, ve-
mos a cada eleição 
ilícitos eleitorais 
acontecerem sem que 
os protagonistas mo-
rais sejam levados 
a barra da justiça.

Esses autores mo-
rais de crimes he-
diondos, que ditam 
que vidas humanas 
sejam tiradas a quei-
ma-roupa em plena 
via pública conhece-
rão o  peso que têm as 
leis desenhadas pela 
Assembleia da Repú-
blica? A ver vamos!

A verdade é que 
os ambiciosos estão 
em todo lado. Mas 
quando a ambição 
é desmedida torna-
-se prejudicial para 
uma inteira Nação!

Quo vadis Moçam-
bique? (Canal de 
Moçambique)

Policitização
Por: Ivone Soares*

Rabiscos da Soares
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Pedro Cossa, porta-voz do Comando Geral da Polícia

Nacional

Convite Público

Publicação do Relatório sobre o Regime e Con-
tribuições Fiscais do projecto de exploração de 

areias pesadas de Moma, em Nampula

Data: 28 de Novembro de 2013
Local: Hotel Avenida, Maputo

09:00 - 11:00 Horas

O Centro de Integridade Pública (CIP) analisou, em par-
ceria com a Eurodad, o regime e as contribuições fiscais 
do projecto de exploração de areias pesadas de Moma, em 
Nampula, pela companhia irlandesa Kenmare. O relatório 
mostra que, para além dos incentivos fiscais, há muitos ou-
tros instrumentos usados pelas empresas mineradoras para 
minimizarem as receitas para o Estado moçambicano.  

O relatório, intitulado ‘mineração sem desenvolvimento: o 
caso da exploração das areias pesadas de Moma’, será lan-
çado no dia 28 de Novembro corrente, no Hotel Avenida, 
Maputo, das 9.00 às 11:00 horas. 

A sua participação será digna do nosso maior apreço. 
  
CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA 
Boa Governação-Transparência-Integridade 
Rua Frente de Libertação de Moçambique (ex-Pereira 
do Lago), 354, r/c. 
Tel: 00 258 21 492335 
Fax:00 258 21 49234 
Caixa Postal:3266 
Email: cip@cip.org.mz 
Web: www.cip.org.mz 
Maputo-MOÇAMBIQUE

publicidade

  Cláudio Saúte

A Polícia diz que não dis-
põe de qualquer informação 
sobre os assassinos de Ber-
nardo Timana e do supos-
to seu operativo de nome 
Francisco Carlos, este morto 
a tiro na noite do último do-
mingo na “estrada circular”, 
arredores de Maputo, mas 
mesmo assim afirma estar 
“no encalço dos assassinos”.

Pedro Cossa, porta-voz 
do Comando Geral da Po-
lícia, disse esta terça-feira 
em conferência de Imprensa 
que a Polícia ainda não tem 
qualquer informação nem 
as motivações que levaram 
ao assassinato de Bernardo 
Timana e Francisco Carlos.

Segundo o semanário Ma-
gazine Independente, Fran-
cisco Carlos era operativo 
de Bernardo Timana. Ainda 
de acordo com esta publica-
ção, Francisco Carlos tinha 
um passado criminal e havia 
sido contratado para assassi-
nar André Timana, irmão de 

Bernardo Timana, também 
assassinado há duas semanas.

“A Polícia vai trabalhar 
para conhecer os verdadeiros 
autores destes crimes”, disse.

O Canal de Moçambique 
apurou de fontes paralelas 
da Policia que está neste mo-
mento em curso uma limpeza 
de arquivo, entre grupos que 
alimentam os vários segmen-
tos do fenómeno dos raptos, 
entre os quais se distinguem 
os “mandantes”, os “interme-
diários” e os “executantes”.

Dizem-nos também essas 
fontes que depois há entre os 
grupos uma guerra em curso 
por causa de contas mal para-
das, quer entre intermediários 
e executantes, quer mesmo 
entre beneficiários da divi-
são do produto dos resgates.

As nossas fontes alterna-
tivas na Polícia dizem-nos 
também que não está fora de 
hipótese que possam come-
çar a surgir notícias de ocor-
rências trágicas envolvendo 
também os “mandantes”. 
(Canal de Moçambique) 

Polícia sem informação 
sobre assassinos de 
Bernardo Timana
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  Bernardo Álvaro 

O secretário-geral da Re-
namo, Manuel Bissopo, re-
apareceu em público desde 
o dia 21 de Outubro quando 
as tropas do Governo ataca-
ram Sadjundjira. Disse, na 
manhã desta segunda-feira, 
em conferência de Impren-
sa na sede deste partido em 
Maputo, que Afonso Dhlaka-
ma só pode voltar à capital 
do País para encontro com 
o presidente da República, 
Armando Guebuza, quando 
houver garantias de segu-
rança por forças “isentas” 
das Nações Unidas (ONU).

Quando as condições de 

segurança estiverem ga-
rantidas através de uma 
força internacional como 
os ‘capacetes azuis’, o pre-
sidente poderá vir, por-
que neste momento não há 
condições, dado que está a 
ser perseguido”, afirmou.

Bissopo, que disse encon-
trar-se em Maputo a mando 
do presidente da Renamo 
para comunicar os seus cum-
primentos ao povo moçambi-
cano e ao corpo diplomático, 
reiterou que o seu partido não 
está interessado na guerra.

“O presidente está bem de 
saúde, não saiu para nenhum 
País. Ele está dentro do País 

e acompanha atentamente 
o desenrolar dos aconte-
cimentos da vida política, 
económica e social do País e 
dentro de alguns dias voltará 
a falar ao País e ao mundo. 
Ele mandou-me para aqui 
para explicar aos moçambi-
canos que está bem e den-
tro em breve voltará a falar 
para o seu povo”, disse o 
secretário-geral da Renamo.

Defendeu o diálogo como 
a única via para a resolu-
ção da actual crise política.

Mas condicionou: “o grupo 
da Renamo voltará à mesa 
com mediadores e observado-
res nacionais e estrangeiros”.

“Porque não as Nações 

Unidas, a SADC, União Eu-
ropeia, que são grandes pro-
motores de investimentos 
no nosso País, não podem 
intervir como intervieram no 
Zimbabwe, Malawi, Gran-
des Lagos e outros países 
da região?” questionou Bis-
sopo, advertindo que “se a 
Frelimo não quer negociar 
seriamente, que nos diga 
para toda a gente saber”.

“Estamos dispostos a vol-
tar para as conversações, 
apesar de não ter havido 
avanço desde Maio deste 
ano. Discutíamos a Lei Elei-
toral, embora a Frelimo tenha 
ignorado tudo”, concluiu a 
fonte que temos vindo a citar.

Assalto a Sadjundjira

O deputado Bissopo con-
firmou que no dia do as-
salto à base de Sadjund-
jira ele estava presente.

“Foi bom a Frelimo ter 
mandado atacar Sadjund-
jira, porque aquilo cons-
tituiu uma grande prova 
dos argumentos que o meu 
presidente dizia, que não 
podia sair de Sadjundjira 
senão a Frelimo atacaria.

Os seus argumentos não 
eram percebidos, mas o ata-
que veio a provar”, obser-
vou o dirigente da Renamo.

(Continua na página seguinte)

Para segurança no regresso de Dhlakama a Maputo

Renamo eleva exigências e quer 
presença de “capacetes azuis” no País
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O secretário-geral da Re-
namo, Manuel Bissopo, pro-
nunciou-se também sobre as 
recentes eleições autárquicas 
em que a Renamo absteve-se 
de participar, e disse que a 
maioria dos que foram votar, 
“votaram contra os candida-
tos da Frelimo como expres-
são de vingança ao regime do 
dia, o que levantou um certo 
nervosismo da Frelimo que 
lhe levou a disparar armas em 
plena campanha eleitoral e na 
fase de apuramento, casos de 
Beira, Quelimane e Mocuba”.

“Quero saudar e agrade-
cer a todos munícipes das 
53 autarquias que se absti-
veram de votar, acatando o 
apelo da Renamo, bem como 
aqueles que foram votar”.

Paridade na CNE e STAE

De acordo com Manuel 
Bissopo, as recentes elei-
ções provaram que a Re-
namo e seu presidente têm 
razão nas suas exigências.

“Daí que é imperioso que o 
princípio de paridade na CNE 
e STAE, bem como os seus 
membros de apoio, os membros 
das mesas de voto, devem obe-
decer tal princípio, pois só as-

Ele disse também que não 
houve muitos danos humanos 
porque o presidente estava pre-
sente. “Retirou-se da sua resi-
dência para evitar danos huma-
nos. Saiu a andar e deixou todos 
os seus bens. As casas e a sala 
de conferências foram quei-
madas”, confirmou Bissopo.

Acrescentou que “o bom é 
que o presidente está bem de 

Manuel Bissopo, que é 
deputado da Assembleia 
da República, aproveitou 
a ocasião para anunciar o 
seu regresso, ao Parlamen-
to, a partir desta quarta-feira.

sim será possível garantir que 
voto expresso figure no edital 
de apuramento, contrariamen-
te ao que se assistiu nas recen-
tes eleições”, afirmou a fonte.

Para além de não ter 
participado na votação, 
a Renamo diz não reco-
nhecer os resultantes das re-
centes eleições autárquicas.

Repor o estado de direito

Manuel Bissopo comentou 
igualmente as recentes ma-
nifestações promovidas pela 
Sociedade Civil. Para o se-
cretário-geral da Renamo, as 
recentes manifestações pacífi-
cas nas províncias de Maputo, 
Sofala, Zambézia e Nampula 
levadas a cabo pela Sociedade 
Civil contra a onda de raptos 
e violência política fomentada 
pelo governo da Frelimo, não 
só carimbaram a lógica dos 
argumentos da Renamo e do 
presidente Dhlakama, de que 
chegou a hora do povo reagir 
para repor o estado de direito 
em Moçambique, mas também 
demonstraram o grande senti-
do pelo respeito à democracia.

“Por isso vai o nosso gran-
de agradecimento a todo 
o povo moçambicano”.

saúde e o azar é de termos per-
dido o chefe de Mobilização 
Nacional, o deputado Milaco, 
na sequência dos bombarde-
amentos de armas pesadas”.

Explicou que Milaco morreu 
no mesmo dia do ataque, duas 
horas depois de ter sido atin-
gido por estilhaços de obuses.

“Ele quando foi atingi-
do, os guardas do presidente 

“Na quarta-feira estarei na 
Assembleia da República para 
cumprir o meu dever político 
de deputado”, anunciou Bissopo 
em resposta a uma pergunta de 
jornalistas, explicando não ter 

o socorreram. Carregaram-
-no, mas duas horas depois 
não resistiu aos ferimentos e 
perdeu a vida”, esclareceu.

Entretanto, a Renamo só 
divulgou a morte de Armin-
do Milaco na sexta-feira dia 
25 de Outubro, 5 dias após 
a data anunciada por Ma-
nuel Bissopo como sendo a 
da morte do jovem deputado.

conhecimento da existência de 
qualquer documento ou outro 
instrumento legal que lhe retira 
o estatuto de deputado de que 
foi eleito pelo círculo de Sofa-
la. (Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)

Morte do deputado Milaco

Deputado Bissopo regressa à 
Assembleia da República

“Povo votou contra a Frelimo 
como expressão de vingança”

publicidade
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  José Pantie

A segunda secção do Tri-
bunal Judicial da Cidade de 
Tete, dirigida pelo Juiz João 
Guilherme, decidiu arqui-
var esta terça-feira dois pro-
cessos-crime com números 
546/2013 e 542/2013,res-
pectivamente, que corriam 
contra o delegado político 
do MDM em Tete, dos quais 
era acusado de crimes de 
ofensas corporais involun-
tárias e de danos materiais.

Segundo a acusação do 
Ministério público, no dia 
14 de Novembro, quando 
eram 14 horas e 27 minutos, 
em plena campanha eleito-
ral, a caravana do MDM, 
dirigida pelo seu delegado 
político, Celestino Ben-
to, passando pela rua onde 
fica a sede da Frelimo, os 
integrantes lançaram pe-
dras e feriram três jovens, 
nomeadamente: Anselmo 

Horácio, 24 anos de ida-
de, Rui João, 25 anos, e 
Ricardo Santos, 18 anos, 
todos integrantes do gru-
po da Frelimo. Na mesma 
acção, os simpatizantes do 
MDM danificaram a viatu-
ra do Candidato da Freli-
mo, Celestino Checanhaza.

O Ministério Público en-
tendeu acusar Celestino 
Bento pelos crimes acima 
expostos, mas o tribunal 
desclassificou a acusação, 
entendendo não haver culpa 
sobre os membros do MDM.

A defesa do réu

O advogado Manuel Ca-
tequeta, da Liga dos Direi-
tos Humanos, que repre-
senta o réu Celestino Bento 
no processo, pediu ao tri-
bunal a absolvição do seu 
constituinte, mesmo antes 
do julgamento iniciar. Fê-
-los nas questões prévias.

“Meritíssimo juiz, peço 
que o tribunal observe o 
réu, primeiro porque não se 

observou algumas forma-
lidades de Direito, concre-
tamente o que diz o artigo 
101 do Código do Processo 
Penal, é ilegal o MP acusar, 
nos crimes de particulares, 
sem o ofendido nomear um 
defensor oficioso, pagar os 
devidos impostos, custas 
judiciais. Este processo está 
viciado de irregularidades”, 
disse o advogado da “Liga”.

Com a absolvição do 
réu, ficou claro que efec-
tivamente não havia ma-
téria para o Ministério 
Público levar o delegado 
do MDM ao julgamento.

Arquivamento
 dos processos e 

ridicularização do MP

“Como foi dito pela defe-
sa, assim como a lei manda, 
este processo não pode ser 
julgado pelo que deverá ser 
arquivado. Primeiro: não 

se observou a constituição 
ao do defensor oficioso, 
o pagamento das devidas 
custas, entre outros vícios.

Segundo: o crime que se 
fala, sobre agressão a três 
jovens, aqui no processo não 
está claro quem agrediu as 
vítimas, apenas se fala que 
era dirigida a multidão pelo 
delegado do MDM. A Polí-
cia ou PIC devia investigar 
e ver, quem agrediu a quem. 
Só assim se pode julgar e 
responsabilizar os autores, 
não o delegado do MDM. 

O tribunal decide que o ci-
dadão Celestino Bento deve 
ir em paz e em liberdade”, 
disse o juiz João Guilherme.

As palavras do juiz são 
duro golpe para o Minis-
tério Público que se apres-
sou a acusar um cidadão 
sem que tenha antes feito 
uma investigação aturada. 
(Canal de Moçambique)

Acusado de vandalizar campanha do partido Frelimo em Tete

Tribunal arquiva processo contra 
delegado do MDM e ridiculariza Polícia

O crime que se fala, sobre agressão a três jovens, aqui no processo não está claro quem agrediu as vítimas, 
apenas se fala que era dirigida a multidão pelo delegado do MDM. A Polícia ou PIC devia investigar e ver 
quem agrediu a quem. Só assim se pode julgar e responsabilizar os autores, não o delegado do MDM. O 

tribunal decide que o cidadão Celestino Bento deve ir em paz e em liberdade”, juiz João Guilherme

Celestino Bento, delegado do MDM

Manuel Catequeta advodago LDH
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  André Mulungo

Moçambique é dos países 
do mundo com grandes reser-
vas de recursos naturais (gás 
e carvão), mas não possui 
conhecimento técnico para 
a sua gestão. Exemplo disso 
é o vazio legal para a área, 
bem como a falta de fiscali-
zação por parte do executi-
vo. O Centro de Integridade 
Pública (CIP), em parceria 
com a AWEPA, está a for-
mar deputados da Assem-
bleia da República em maté-
ria sobre indústria extractiva.

Esta segunda-feira iniciou 
em Maputo a segunda fase 
da formação dos parlamenta-
res. Adriano Nuvunga, direc-
tor do CIP, espera que com a 
formação “o parlamento não 

Os deputados da Assem-
bleia da República (AR), pro-
venientes das três bancadas, 
que participaram da formação 
sobre “Recursos Naturais e 
Indústria Extractiva”, dizem-
-se satisfeitos e que, com a 
capacitação, adquiriram co-
nhecimentos para o melhor 
posicionamento na hora da dis-
cussão e aprovação das leis bem 
como na fiscalização do sector.

O executivo já submeteu 
um conjunto de leis da área 
à Assembleia da República 
para aprovação. O presiden-
te da Comissão dos Assuntos 

só fique à espera que o exe-
cutivo mande propostas de 
lei – inicie seus projectos de 
lei – mas também se municie 
para a fiscalização da acti-
vidade do executivo no que 
concerne à gestão dos recur-
sos mineiros e petrolíferos.”

A formação 

A formação em curso é par-
te de um pacote que decorre 
desde o mês passado e é le-
vada a cabo pelo CIP e Par-
lamentares Europeus para a 
África (AWEPA). Visa dotar 
os deputados de conhecimen-
tos sobre a indústria extrac-
tiva, de forma que possam 
aprovar as leis com alguma 
propriedade e fiscalizar o 
executivo no atinente à ges-

Constitucionais Direitos Hu-
manos e de Legalidade, Teo-
doro Waty, entende que com a 
formação, em devido tempo, 
os deputados saberão, com 
propriedade, como se posicio-
nar perante as matérias da área.

“Há um despertar da comple-
xidade das leis sobre os recursos 
naturas, o que noto é que os meus 
colegas querem entrar com al-
guma profundidade naquilo que 
são os desafios para as próxi-
mas leis”, disse Teodoro Whaty.

“Sob ponto de vista legal 
acredito, pelo que oiço dos 
meus colegas e aquilo que são 

tão dos recursos naturais.
Participam todos os de-

putados da primeira comis-

as minhas convicções, que as 
futuras leis não podem bene-
ficiar apenas aos investidores, 
devem beneficiar a economia 
nacional. Mais do que isso 
acreditamos que o nacional não 
pode ser apenas um espectador, 
vamos ver que propostas o Go-
verno vai apresentar. E nós es-
taremos atentos. Queremos que 
as leis facilitem a actividade do 
Governo. Se forem permissi-
vas contra o interesse nacional, 
provavelmente, o Governo terá 
muitas dificuldades para defen-
der os interesses nacionais”, 
acrescentou Teodoro Waty.

são, nove da Comissão de 
Plano e Orçamento e cinco 
deputados de cada uma das 

 “Foi fundamental para sa-
bermos avaliar e sabermos o 
impacto sobre as nossas mi-
nas, mais sobre a situação 
de Tete. Sobre o que vimos, 
Tete foi completamente to-
mado e não sabemos o que 
será da população de lá”, 
disse Alcinda da Conceição 

Temos que saber a transpa-
rência, os contractos. Pois são 
feitos nos gabinetes e, não te-
mos acesso à nada. A partir 
deste conhecimento, vamos sa-
ber em que moldes são feitos os 

Por seu turno, José Samo 
Gudo entende que a formação 
deixou os deputados a par de 

restantes comissões. O cur-
so é orçado em aproxima-
damente 800 mil meticais. 

contractos e qual é a contrapar-
tida. Com a formação podemos 
chamar o executivo para saber-
mos como é que as coisas es-
tão a ser processadas”, explica.

tudo o que acontece em torno do 
negócio da indústria extractiva.      

“Penso que seminários des-
ta natureza são importantes 
porque adquirimos conheci-
mentos que não tínhamos. Fi-
camos a saber como actuam 
as grandes empresas. Quando 
estivermos preparados para 
entender as artimanhas, va-
mos legislar melhor”, contou 
(Canal de Moçambique)

Iniciativa do CIP/AWEPA

Deputados formados sobre 
indústria extractiva

 - Alcinda da Conceição  

 - José Samo Gudo

Deputados satisfeitos “Vamos saber avaliar as 
nossas minas”

“Ficamos a saber como 
actuam as grandes empresas”
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  Cláudio Saúte e
  Reginaldo Zango 

A actuação da Polícia Mu-
nicipal de Maputo (PMM), 
muitas vezes caracterizada 
por extorsões e/ou multas ex-
cessivas aplicadas aos trans-

portadores semi-colectivos 
de passageiros, registou um 
abrandamento desde o iní-
cio da campanha eleitoral 
até aos dias que correm. Os 
transportadores associam 
a “gentileza” dos agentes à 
necessidade de voto por par-

te das autoridades munici-
pais, nomeadamente David 
Simango, que foi declarado 
vencedor neste escrutínio.

Assim sendo, os automo-
bilistas receiam que, ten-
do passado a época elei-
toral, a situação volte ao 

estado anterior, caracteri-
zado por extorsões e apli-
cação excessiva de multas.

O Canal de Moçambique 
fez uma ronda pela baixa da 
cidade, onde dialogou com 
os “chapeiros”. Todos são 
unânimes em afirmar que 

durante a campanha, escru-
tínio e contagem de votos a 
Polícia tem-se mostrado ino-
fensiva e quase inexistente.

“Com a aproximação das 
eleições, a actuação da Po-
lícia abrandou”, conta Cle-
son Cuco, transportador na 

Segundo “chapeiros” de Maputo

Polícia Municipal parou de passar 
multas no período eleitoral

Bachir Adamo, operador de um “txopela”Belmiro Langa, serviços de táxi  “txopela 

“Chapeiros” dizem que a pressão da Polícia Municipal abrandou
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rota Baixa-Xipamanine, 
acrescentando que “as pa-
ralisações também pararam 
porque a Polícia deixa-
-nos trabalhar à vontade.”  

Entretanto, o medo do re-
torno aos dias de perseguição 
protagonizados pela Polícia 
é enorme. “Hoje de manhã 
(terça-feira), um grupo de 
policiais esteve aqui e penso 
que nos próximos dias vamos 
pagar a factura”, contou Ba-
chir Adamo, transportador, 
ao Canal de Moçambique.

Belmiro Langa, condu-
tor de um velocípede, vulgo 
“txopela”, na baixa da cida-
de, diz que “a actuação da 
Polícia às vezes desmotiva 
o trabalho dos “chapeiros”.  

 
O sofrimento antes das 

eleições

Se actualmente se vive um 
ambiente calmo, o mesmo 
não se pode dizer dos mo-

mentos que antecederam a 
campanha eleitoral: “Antes 
do início da campanha elei-
toral, a actuação da Polícia 
era violenta. Muitas vezes 
fomos presos e multados por 
causas por nós desconheci-
das”, contou Armando Quei-
rós, 30 anos, que opera na 
rota Praça dos Combatentes-
-Costa do Sol. Para Queirós, 
era bom que se “realizas-
sem eleições” todos os dias.

Edil eleito deve mudar 
a situação…

Betinho Matusse, queixou-
-se da actuação da Polícia 
Municipal e espera que o ven-
cedor das eleições autárqui-
cas venha introduzir mudan-
ças na actuação dos agentes. 

Bernardo Fumo aproveitou 
a ocasião para apelar a Polí-
cia e o Governo a continuar 
a trabalhar da mesma forma 
como está a trabalhar agora. 

corporação deve cobrar 
aos transportadores semi-
-colectivos por semana.

Como ilustra a tabela, 
cada distrito municipal 
e cada grande terminal 
de semi-colectivo tem o 
mínimo de multas esti-

Pela mão de agentes 
da Polícia Municipal de 
Maputo chegou ao Ca-
nal de Moçambique uma 
tabela elaborada pela te-
souraria da Polícia Mu-
nicipal, determinando o 
mínimo de multas que a 

puladas para fazer a co-
brança. Ao fim do mês, 
faz-se o balanço para 
ver se os agentes “ex-
primiram” os transpor-
tadores até alcançarem 
a multa recomendada.
(Canal de Moçambique)

Rui Macuacua, transportador semi-colectivo na rota 
A. Voador-Praça dos Combatentes

Cleson Cuco, transportador da rota Baixa-Xipamanine

Meta de multa por semana
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MDM contesta formalmente resultados eleitorais

  Redacção com Boletim 
  CIP/AWEPA

Até esta terça-feira, as co-
missões de eleições das 51 au-
tarquias haviam publicado os 
resultados das eleições do pas-
sado dia 20 de Novembro cor-
rente. Faltava ainda a comissão 
distrital de eleições de Chibuto, 
que tal como Maputo e Beira 
violaram a lei ao não publicar 

O Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM) está a 
contestar formalmente os resul-
tados eleitorais em pelo menos 
dez autarquias. Segundo confir-
mou ao Canal de Moçambique 
Sande Carmona, o porta-voz do 
MDM, a contestação foi feita 
nas autarquias de Maputo, Ma-
tola, Beira, Chimoio, Marro-
meu, Gorongosa, Quelimane, 
Mocuba e Gurué e Milange. O 
MDM diz que nestes municí-
pios o partido Frelimo adulterou 
os resultados em conluio com os 
órgãos eleitorais e o MDM pos-
sui provas dessa adulteração.

“Os resultados que estão a 
ser publicados são prelimina-
res, por isso estamos a espera 
dos resultados finais a serem 
publicados pela Comissão Na-
cional de Eleições (CNE) para 
podermos contestar à CNE. 
Mas neste momento ao nível 
local, já submetemos nossas 

os resultados no prazo de três 
dias, como previsto. (ver caixa).

O partido Frelimo foi decla-
rado vencedor em 50 das 52 
autarquias (Nampula irá repetir 
o escrutínio devido a erros do 
STAE/CNE). Nos municípios 
de Quelimane e Beira a vitória 
foi para o MDM e seus candi-
datos. Seja como for, a nível 
global o MDM conseguiu bons 
resultados, para um partido 

reclamações”, disse por sua 
vez Sande Carmona, esta tarde.

Detenção de delegados como 
um dos argumentos

Das irregularidades que o 
MDM afirma terem aconte-
cido, destaca a detenção dos 
delegados de candidatura um 
pouco por todo o país, que te-
rão acontecido no dia da vo-
tação, um pouco antes do 
início da contagem de voto.

Com a detenção dos delega-
dos, os partidos ficam sem nin-
guém que fiscalize a contagem 
de voto e igualmente perdem o 
direito de receber cópia oficial 
dos editais que comprovam os 
resultados na assembleia de 
mesa onde ocorreu a detenção. 
Sem este edital, o partido polí-
tico em causa fica sem elemen-
tos para contestar os resultados.

Sande Carmona disse que 

que sem nenhuma representa-
ção nas Assembleias Munici-
pais, conseguiu obter assen-
tos em todas as 53 autarquias.

Os resultados gerais deverão 
ser anunciado pela Comissão 
Nacional de Eleições até ao pró-
ximo dia 03 de Dezembro, mas 
e com a requalificação dos votos 
nulos, o MDM pode conseguir 
mais uma autarquia: Gurué, 
onde a diferença entre os can-

ainda aguarda os relatórios a 
serem enviados pelas autarquias 
para referir o número total dos 
delegados do partido que foram 
detidos, mas para já afirmou 
que no Dondo foram detidos 
22 fiscais de mesa dos quais 15 
foram soltos na segunda-feira

Na cidade de Maputo, o 
MDM fala de total de 70 dele-
gados detidos. Lutero Simango 
disse que o partido submeteu a 
sua reclamação ao STAE da ci-
dade de Maputo uma reclama-
ção e aguarda que este órgãos 
tome a decisão. Não quis reve-
lar o total dos delegados deti-
dos, alegando que “isto é maté-
ria a ser apresentado na justiça”.

Afirmou, entretanto, que dos 
fiscais detidos, todos haviam 
sido soltos até hoje e exibiu um 
mandado de soltura emitido pelo 
juiz de Instrução Criminal, do 
Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, Dinis Francisco Silica 

didatos a edil é de menos de 30 
pontos, a favor do da Frelimo.

Fraude, detenções e violência 
policial 

Entretanto, estas eleições fo-
ram marcadas pela fraude es-
cancarada cometida por mem-
bros da Frelimo, com destaque 
para Angoche onde a ASSE-
MONA conseguiu interceptar 

Nhavotso, que ordena a soltura 
do cidadão Martins Nhampule 
por “insuficiência de indícios”.

Segundo Lutero Simango, 
Nhampule estava a trabalhar 

boletins de voto nas mãos de 
membros do partido no poder, 
que era pare serem enchidos 
nas urnas. O caso foi partici-
pado tanto à Polícia como aos 
órgãos eleitorais e, segundo a 
Comissão Distrital de Eleições 
de Angoche, já foi remetido ao 
Ministério Público. Por outro 
lado, a Polícia deteve delibe-
radamente os fiscais de mesa 
de partidos de oposição, propi-
ciando ocorrências de fraudes. 
Contas feitas com números do 
Boletim Sobre o Processo Po-
lítico em Moçambique, editado 
pelo CIP/AWEPA, indicam de-
zenas de fiscais do MDM de-
tidos no dia da votação. Regra 
geral todos foram depois resti-
tuídos à liberdade por “insufici-
ência de indícios”, o que deixa 
transparecer que a detenção vi-
sava desfalcar a oposição de fis-
cais de mesa para permitir frau-
de a favor do partido no poder.

Ainda houve violência 
promovida pela Polícia na 
Beira, Quelimane, Mocuba 
e Gurué. Estranhamente es-
tes são os municípios onde 
o MDM ganhou ou esteve 
muito próximo de faze-lo.

como fiscal de mesa de voto 
no bairro George Dimitrov e 
quando começou a contagem 

Vitória da Frelimo temperada com 
fraude e assassinatos

(Continua na página seguinte)

Juiz mandou soltar fiscal do MDM detido no dia da votação

Boletins pré-votados interceptados em Angoche pela ASSEMONA
Enterro de uma criança assassinada pelos dispáros da Polícia no 

dia da votação em Quelimane
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Angoche: 

ASSEMONA prova fraude com factos

O essencial da carta enviada à CNE e anexadas às provas:

de votos, foi recolhido às ce-
las, alegadamente por não ter 
credencial “original”, mas 
o tribunal o mandou soltar.

Segundo o boletim editado 
pelo CIP/AWEPA, no próprio 
dia da votação, seis delegados 

No município de Angoche (Nam-
pula) onde a ASSEMONA e o seu 
candidato foram os segundos mais 
votados (superando o MDM) esta 
associação apresentou queixa de 
ilícitos eleitorais ao STAE local, 
acompanhada de factos materiais.

A ASSEMONA denunciou ao 
STAE em carta datada de 20 de 
Novembro de 2013 (dia da vota-
ção) que “o Administrador Eleitoral 
Distrital retirou embalagens de vo-
tos e entregou ao Partido Frelimo, 
que este procedeu a votação ante-
cipada a seu favor e do seu candi-
dato Américo Assane Adamugy 
e distribuiu a seus membros para 

“Em todas as mesas de vo-
tação, os eleitores membros 
da Frelimo foram permitidos 
que votassem mais de uma 
vez, isto é, acto este conde-
nável nos termos do artigo 
198 da Lei 7/2013 de 22 de 
Fevereiro. Isto foi facilitado 
pelo Administrador Eleitoral, 
os presidentes das mesas, em 
conexão com os membros da 
PRM. Neste aspecto, a títu-
lo de exemplo todos enve-
lopes de votos especiais dos 
membros de mesa, na altura 
de escrutínio tiravam 10 a 15 
boletins em cada envelope.

Todos presidentes das Me-
sas de voto rejeitaram as re-
clamações apresentadas pelos 

do MDM foram detidos em 
Chuvuto e outros seis na Macia.

Cópias de editais para provar 
fraude

O porta-voz do MDM, San-

introduzirem nas urnas fazendo o 
enchimento das mesmas” No dia 
seguinte, o STAE respondeu que 
recebeu a queixa e, porque a denún-
cia “tratando se de crime”, encami-
nhou o caso ao Ministério Público.

À carta, a ASSEMONA ane-
xou boletins de voto que diz ter 
interceptado com membros da 
Frelimo prestes a introduzir nas 
urnas. Os casos foram participa-
dos no comando da PRM local.

O boletim editado pelo CIP/
AWEPA publicou os seguintes nú-
meros como sendo de boletins inter-
ceptados na rua no dia da votação. 

Para a eleição de edil, alguns bo-

delegados de candidatura de 
partidos e grupos de proponen-
tes concorrentes (MDM e AS-
SEMONA) respectivamente. 

Os delegados de candida-
tura da ASSEMONA, grupo 
de proponentes que concor-
reu com apoio dos eleitores 
em forma superior do Partido 
no Poder (Frelimo), na cidade 
de Angoche, foram tortura-
dos pela FIR e PRM e na sua 
maioria foram recolhidos para 
as celas e devolvidos às me-
sas pela Polícia e obrigados a 
assinarem os editais, à força.

Os delegados de candida-
tura eram proibidos consultar 
os cadernos de recenseamen-
to porque, os presidentes per-

de Carmona, disse ao Canal de 
Moçambique que o seu partido 
possui cópias oficiais dos edi-
tais dos municípios onde está a 
contestar os resultados, que os 
irá apresentar aos órgãos elei-
torais para contestar os resul-

letins apresentados pela ASSEM-
MONA têm os seguintes núme-
ros:030201008009, 030201008010 
(ver foto), 030201031978, e 
030201031977. Para a Assem-
bleia Municipal têm os seguin-
tes números: 030201021811, 
030201021803, 030201021810, 
030201021809, 030201031663, 
030201031662 e 030201008709

A ASSEMONA apresentou dois 
exemplos. Às 6h45min no dia da 
votação, antes das assembleias abri-
rem, um grupo de boletins de voto 
pré-votado a favor da Frelimo fo-
ram encontrados numa casa de um 
candidato da lista da Frelimo para a 

mitiam votar indivíduos que 
não constavam nos cadernos 
desde que os conhecessem 
como membros da Frelimo;

Não eram mergulhados na 
tinta indelével, os dedos dos 
eleitores membros da Freli-
mo, na sua primeira votação;

Nenhuma mesa de votação 
iniciou escrutínio, sem primei-
ro lançar-se gás lacrimogéneo 
e disparos de armas de guerra. 
Angoche (n.d.r.: quarta-feira) 
era autêntico Muxúnguè ou 
Santugira, principalmente nas 
Assembleias de voto de In-
guri, Farlahi, Emopesca, Ta-
mole e Eduardo Mondlane;

O Senhor Administrador 
Eleitoral Distrital escoltado 

tados oficialmente divulgados.

“Nós falamos na base de nú-
meros. Os nossos editais estão 
no gabinete de eleições. São 
esses que nos dão a razão. Não 
estamos a reivindicar à toa, te-

assembleia municipal - no bairro da 
Boleia – Emopesca. Às 8h00, um 
delegado ASSEMONA interpelou 
um eleitor que estava a depositar 
na urna, cinco boletins de voto para 
presidente e cinco para a assembleia, 
todos marcados para a Frelimo.

Desde a semana passada que o 
Boletim apresentou estes núme-
ros ao STAE, através do chefe do 
Gabinete de Imprensa, Lucas José, 

pela Polícia, transportava no 
seu carro boletins pré-votados, 
a favor da Frelimo e seu can-
didato, chegado nas mesas que 
visitou todas elas existentes na 
autárquica, introduzia nas urnas 
os boletins e depois de atormen-
tar os delegados da oposição.

Maior número de eleitores 
não exerceram o seu direito 
de voto, porque eram devolvi-
dos nas mesas, alegadamente 
porque não constavam seus 
nomes no caderno de recen-
seamento e depois de confir-
marem o seu nome na cópia 
do caderno do recenseamento 
que ficava com 2º escrutinador;

Foram transportados milhares 
de cidadãos, residentes nos dis-

mos dados que nos conferem 
que ganhamos. Dos fiscais que 
restaram, que não foram de-
tidos, juntámos as cópias de 
editais que receberam e vamos 
usá-las como provas de que nós 
vencemos as eleições”, afirmou.

para explicar se eles são verdadei-
ros e de que mesa foram retirados, 
mas ainda não obtivemos resposta. 
Lucas José encaminhou o assun-
to para a senhora Josina, do STAE 
de Nampula que ainda não res-
pondeu às nossas questões e agora 
não atende as ligações telefónicas. 
Voltamos a falar com Lucas José 
que voltou a nos remeter à mes-
ma pessoa que não que não atende.

tritos circunvizinhos: Moma, 
Mogincual, Mogovolas e dos 
postos administrativos e lo-
calidades fora da autarquia 
para a Cidade de Angoche, 
para votar a favor do parti-
do Frelimo e seu candidato;

Em todas as mesas de Assem-
bleia de voto, os votos expres-
samente válidos pertencentes a 
Frelimo e seu candidato, têm 
a irregularidade de não per-
tencerem todos a mesma série. 

No caderno de recensea-
mento eleitoral da Assem-
bleia de voto, nᵒ 03006103, 
de Murrua cerca de 300 no-
mes de eleitores repetidos”.

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)

A casa do secretário do bairro onde foram encontrados os boletins pré-votados em Angoche

CDE de Angoche reconhece ilícitos eleitorais
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Na cidade de Maputo, 
onde os resultados de vo-
tação entre o candidato da 
Frelimo e do Movimento 
Democrático de Moçambi-
que (MDM), David Simango 
e Venâncio Mondlane, res-
pectivamente, revelam um 
grande equilíbrio, a divulga-
ção intermédio dos mesmos 
foi feita fora do prazo esta-
belecido pela lei. O mesmo 
se verificou no município 
da Beira, onde o MDM ga-
nhou. Em Chibuto ainda não 
houve divulgação oficial. 

Segundo o Artigo 124 da 
Lei Eleitoral no que toca ao 
apuramento dos resultados, 
os resultados do apuramen-
to distrital ou de cidade são 
anunciados em acto solene 
e público pelo presidente da 
comissão de eleições dis-
trital ou de cidade respec-
tiva, no prazo máximo de 
três dias, contados a partir 
do dia do encerramento da 
votação, mediante a divul-
gação pelos órgãos de co-
municação social, e são afi-
xados em cópias do edital 
original à porta do edifício 
onde funciona a comissão de 
eleições distrital ou de cida-
de, do edifício do Governo 
do distrito e do município.

E acontece porém que a 
nível da cidade de Maputo, 
os órgãos eleitorais locais só 
divulgaram os resultados in-
termédios nesta terça-feira, 
26, ou seja, dois dias depois 
da prazo estabelecido, uma 
vez que pela lei deveriam 

  José Pantie

Durante a cerimónia da 
dDurante a cerimónia da 
divulgação dos resultados 
intermédios das eleições 
autárquicas, no último sába-
do, o presidente da Comis-
são Distrital de Eleições na 
cidade de Tete, José Marte, 
“perdeu controlo de si” e 
começou a tratar o secretá-
rio da Frelimo por “camara-

ter sido divulgados no pas-
sado sábado dia 23, dado 
que a votação teve lugar 
no dia 20 do mês em curso.

Na Beira a divulga-
ção foi na segunda-feira, 
também fora do prazo. 

Em contacto telefónico o 
porta-voz do Secretariado 
Técnico de Administração 
Eleitoral (STAE), Lucas 
José, confirma a violação 
da Lei Eleitoral por parte 
da sua instituição mas dis-
se ter ocorrido apenas na 
cidade de Maputo, porque 
nas outras autarquias a di-
vulgação foi feita no pra-
zo estabelecido pela lei, ou 
seja, foi feita três dias de-
pois do processo de votação.

Sem apontar as razões da 
demora, Lucas José disse 
apenas que a divulgação dos 
resultados intermédios foi 
feita dentro do prazo esta-
belecido pela lei em quase 
todos os municípios, apenas 
na cidade de Maputo, em 
que o processo teve lugar 
dois dias depois do prazo.

Refira-se que dos erros dos 
órgãos eleitorais, as quartas 
eleições autárquicas ficaram 
ainda marcadas pela anula-
ção de todo o processo de vo-
tação no município de Nam-
pula devido à omissão do 
nome da candidata de PAHU-
MO no boletim de voto. O 
Conselho de Ministros con-
formou o domingo, dia 01 
de Dezembro, como data 
da próxima eleição que fa-
lhou por erro do STAE/CNE.

da primeiro secretário” em 
plena cerimónia do Estado. 

A situação deixou emba-
raçado o próprio primeiro 
secretário da Frelimo, Xa-
vier Sacambwera, e criou 
um mal-estar generalizado 
na sala.  Ultrapassado o 
embaraço, a CPE anunciou 
os resultados intermédios 
que dão vantagem folgada 
à Frelimo e seu candida-
to Celestino Checanhaza. 

No distrito Municipal KaMubucuane, a Polícia 
disparou balas reais para conter os ânimos dos 

revoltosos. Não há registo de vítimas

Em todo o País

Membros das assembleias 
de voto amotinam-se nas 
sedes do STAE

STAE viola lei eleitoral

Presidente da CPE de Tete 
trata primeiro secretário da 

Frelimo por “camarada”

  Cláudio Saúte

Os membros das mesas de 
voto (presidentes, vice-presi-
dentes, secretários e escruti-
nadores) que participaram das 
eleições autárquicas da semana 
passada passaram o fim-de-
-semana concentrados nas se-
des distritais do Secretariado 
de Administração Eleitoral 
(STAE) em quase todo o País.

Se nalgumas sedes do STAE, 
a confusão foi provocada pela 
morosidade no processo de pa-
gamentos que se prolongou até 
à madrugada de sábado. Nou-
tras sedes, o burburinho foi 
originado por desembolso de 
valores não acordados no âmbi-
to da assinatura dos contractos.

E foi neste segundo caso que 
na sede do STAE, que funcio-
na na Associação das Viúvas e 
Mães Solteiras (AVIMAS), no 
distrito KaMubucuane, que os 
membros das assembleias de 
votos amotinaram-se na última 
sexta-feira, para reivindicar um 
pagamento justo e acordado 

com o STAE antes de partici-
parem do processo. Chamada a 
intervir, mais uma vez a Polícia 
disparou balas reais, gerando 
pânico aos residentes dos bair-
ros Bagamoio e Benfica. “O 
STAE prometeu pagar aos pre-
sidentes de mesas de voto 2.000 
meticais, 1.800 meticais para e 
vice-presidente, 1.500 meticais 
para o secretário e 1.300 me-
ticais para os escrutinadores”, 
disseram os membros das as-
sembleias de voto em uníssono.  

Acrescentaram que na altura 
de auferir o que lhes foi prome-
tido, os valores desembolsados 
eram abaixo em relação ao va-
lor que constava dos contratos.

 
Polana Caniço

Do bairro Polana Caniço, 
distrito municipal KaMavo-
ta, os membros de mesa que 
trabalharam na Escola Primá-
ria Completa da Polana Ca-
niço “A” acusaram o STAE 
de falta de responsabilidade.

Aliás, os membros das me-

sas de voto, que se concentra-
ram naquele escola na sexta-
-feira e sábado, diziam ainda 
não terem auferido os seus 
ordenados. As causas do in-
sucesso não eram avançadas.

Malanga 

Até ao início da noite do sába-
do, a sede do STAE, no distrito 
municipal Lhamanculo, locali-
zado no bairro da Malanga, esta-
va abarrotada de jovens que que-
riam receber os seus ordenados.

Soubemos que neste STAE 
os membros das assembleias 
de voto eram pagos os va-
lores prometidos. O úni-
co problema era de atendi-
mento, que era muito lento.

“Lá dentro só há duas pes-
soas. Uma confere os nomes e 
outra faz pagamentos. Desde 
sexta-feira que estou aqui para 
receber. Trabalhei no posto de 
votação que funcionou na Es-
cola Completa Lhaguene Pi-
loto”, disse Fidélia Marcos.
(Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)

Eleições autárquicas do dia 20 passado
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  Bernardo Álvaro

O trabalho de desmina-
gem no distrito de Chiba-
bava (Sofala) está para-
lisado devido ao conflito 
armado que se regista na 
região. “Neste momento 
temos máquinas e homens 
parados devido ao confli-
to” armado que opõe as 
forças militares do Gover-
no e os supostos homens da 
Renamo, disse o director-
-geral do Instituto Nacio-
nal de Desminagem, Alber-
to Augusto, que falava na 
abertura da cerimónia da 
Sociedade Civil para a pre-
paração da Terceira Confe-
rência Internacional sobre 
o Tratado de Banimento de 
Minas que terá lugar em 
2014, na capital do País.

Ainda de acordo com 
Alberto Augusto, Moçam-
bique vai receber a tercei-
ra conferência como uma 
grande conquista, mas num 
contexto em que o País 
previa limpar 13 milhões 
de Km2, tendo sido ago-
ra constatado que “hoje 
esta extensão triplicou 

para 30 milhões de Km2”.
A área minada em Mo-

çambique, que estava es-
timada em 13 milhões de 
quilómetros quadrados, 
voltou a triplicar para 30 
milhões de quilómetros 
quadrados, devido à desco-
berta de outras áreas mina-
das outrora desconhecidas.

As zonas “nevrálgicas”, 
segundo Alberto Augusto, 
são as províncias de Mapu-

to, Inhambane, Sofala, Tete 
e Manica que vão ter um tra-
balho de grande intensidade.

O director do Instituto 
Nacional de Desminagem 
anunciou, por outro lado, 
que vai começar o traba-
lho de fragmentação em 
Maputo e Nacala na pro-
víncia de Nampula. No 
caso de Maputo, o traba-
lho já começou no Parque 
Ecológico (ex-paiol) de 
Malhazine, no distrito mu-
nicipal de KaMubukwane.

Num outro desenvolvi-
mento, Alberto Augusto 
manifestou-se preocupa-
ção com a assistência às 
vítimas das minas no País.

criar pânico no seio das famílias 
porque as mesmas temem que 
seus filhos sejam recrutados para 
a sangrenta guerra que se trava 
na região centro entre as FADM 
e supostos homens da Renamo.

As Nações Unidas espe-
ram que até 2014 Moçam-
bique esteja livre de minas, 
o que significará um triunfo 
para o País e seus parceiros 
da Iniciativa Contra as Minas, 
bem como para a convenção 
para o Banimento das Minas.

Segundo o PNUD, peri-
tos previam ser necessários 

Estes casos de recrutamento 
obrigatório de jovens regista-
ram-se em quase todos os bairros 
daquela cidade, mas os últimos 
casos de segunda e terça-feira 
ocorreram nos bairros de Macu-

cinquenta a cem anos para des-
minar, por completo, o País.

“Se no final de 2014 Moçam-
bique for declarado livre de mi-
nas, tendo levado somente 20 
anos, este será o primeiro País 
dos mais afectados a ser declara-
do livre”, declarou nesta segun-
da-feira em Maputo o represen-
tante deste organismo da ONU.

rungo e Inhamizua, onde, segun-
do alguns residentes, os homens 
das FADM entram nestes bairros 
e recrutaram jovens, uma acção 
militar igual à que se viveu na 
Guerra Civil que durou 16 anos.

Durante a conferência de Ma-
puto, que também já acolheu 
em 1999 a primeira conferên-
cia, os Estados signatários da 
Convenção para o Banimento 
de Minas, realizarão uma reu-
nião de análise e reflexão sobre 
o que se alcançou durante esse 
período e o que há ainda por fa-
zer. (Canal de Moçambique)

No distrito de Chibabava

Conflito armado paralisa desminagem

  Eugénio Bapiro

Está a decorrer ao longo des-
ta semana, na cidade da Beira, o 
recrutamento de jovens nas suas 
casas e bairros para integrarem 

O Canal de Moçambi-
que contactou o Minis-
tério da Defesa Nacional 
(MDN) através do adido 
de Imprensa, Benjamim 
Chabualo para ouvir a sua 
versão. Disse que o pro-

o serviço militar, supostamente 
sem obedecer ao que está pre-
visto na lei que regula a área.

O Canal de Moçambique apu-
rou de residentes da cidade da 
Beira que esta situação está a 

cesso de recrutamento obe-
dece a Lei 32/29, de 25 de 
Novembro, e neste momen-
to estão a ser incorporados 
jovens do terceiro turno. 
“Se alguém foi procurado 
no bairro, nós não temos 

nenhuma informação”.
“Há jovens convocados 

anualmente e podem ser es-
tes que estão a ser procura-
dos agora. De acordo com a 
lei respondem em tribunal. 
É bom procurarem perceber 

quem está a fazer a busca e 
para aonde. Porque os mili-
tares não têm este mandato 
de ir recolher pessoas nos 
bairros”, disse Benjamim. 

“As pessoas quando não 
se apresentam, há mecanis-

mos próprios para comu-
nicar às pessoas que foram 
chamadas e se não apare-
cerem incorrem ao crime 
previsto na lei 32/29”, con-
cluiu Benjamim Chabualo.  
(Canal de Moçambique)

Na cidade da Beira

FADM invadem casas e bairros para 
recrutarem jovens para serviço militar

MDN distancia-se desta acção

Uma meta (in)alcançável 
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  Bernardo Álvaro

Um moçambicano foi al-
vejado mortalmente e outro 
gravemente ferido, ambos 
supostamente caçadores fur-
tivos, no último domingo du-
rante uma troca de tiro entre 
estes e a força sul-africana de 
Protecção do Kruger Park.

No distrito de Massingir, ain-
da na província de Gaza, dois 
indivíduos de um grupo de cin-
co elementos, supostamente ca-
çadores furtivos, foram detidos 
nesta segunda-feira pela Polícia 

As vítimas faziam parte de um 
grupo de cinco que se dedicava 
à caça furtiva, segundo disse ao 
Canal de Moçambique o porta-
-voz da Polícia da República de 
Moçambique (PRM) na provín-
cia de Gaza, Jeremias Langa.

Do grupo, segundo a Polícia, 
três conseguiram fugir duran-
te a troca de tiros, sendo dois 

da República de Moçambique 
(PRM) no Parque de Kwin City, 
localizado na zona de Nyama-
vondzondzo, depois de uma 
troca de tiros com a Polícia.

Os dois indivíduos de na-

para parte incerta e o terceiro, 
agora a contas com as autori-
dades policiais moçambicanas, 
teria sobressaído no distrito de 
Mabalane, concretamente no 
Parque Nacional do Limpopo.

“O indivíduo de 30 anos, que 
agora está preso, disse que se 
encontrava com amigos e ti-
nham ido à caca de rinoceronte. 

cionalidade moçambicana, se-
gundo o porta-voz da PRM em 
Gaza, Jeremias Langa, disseram 
durante o interrogatório que se 
encontravam naquele parque de 
passagem para o Kruger Park na 

Contou que se introduziram no 
Kruger Park onde foram inter-
pelados pela força sul-africana 
de protecção do parque, tendo 
havido troca de tiros que resul-
tou na morte de um dos amigos 
e ferimento de outro, enquan-
to os três dispersaram-se em 
fuga”, disse Jeremias Langa.

O jovem agora detido, ain-

África do Sul, onde iam caçar.
Quando interpelado pela Po-

lícia, o grupo tentou trocar tiros 
com a PRM, tendo um deles 
sido alvejado nas costas. Para 
além dos dois detidos, um de-

da de acordo com a Polícia em 
Gaza, é natural do distrito de Ma-
gude, na província de Maputo. 

As autoridades moçambica-
nas dizem que estão a investigar 
com a Polícia sul-africana para 
apurar o paradeiro do corpo do 
malogrado e as circunstâncias 
em que se encontra o ferido.

les com ferimentos, respecti-
vamente com 27 e 30 anos de 
idade, outros três fugiram para 
parte incerta, isso segundo Je-
remias Langa, da PRM em 
Gaza. (Canal de Moçambique)

No último domingo na África do Sul

Caçadores furtivos moçambicanos 
alvejados no Kruger Park

Mais caçadores furtivos alvejados em Massingir

de Moçambique Assinaturas

(*)  Distribuição ao domicílio, em Maputo
(**) Inclui porte. Pode ser pago em meticais ao cambio do dia

Destino      Período de Contrato         Período de Contrato                     Período de Contrato

      3 Meses     6 Meses         12 Meses

Todo País (*)                520,00 Mt              1.040,00 Mt        2.080,00 Mt

Países da SADC (**)       400 R        800 R            1600 R

Resto do Mundo(**)         171 USD / 143 €           343 USD / 286 €            400 €

Publicidade
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Emissões de gases pelos carros, 
desmatamento e queimadas são 
vistos como alguns dos maiores 
vilões causadores do aquecimen-
to global. Mas uma nova pes-
quisa demonstra que os maiores 
culpados pela crise climática do 
século 21 são as empresas. Mais 
especificamente 90 delas, que 
produziram cerca de dois terços 
das emissões de gases de efeito 
estufa desde o alvorecer da era in-
dustrial. Entre esses provocadores, 
constam nomes como Chevron, 
Exxon, BP, British Coal Corp, 
Peabody Energy e BHP Billiton.

A maioria dessas empresas 
está (ou já esteve) envolvida com 
produção de petróleo, gás ou 
carvão – a queima desses com-
bustíveis fósseis intensifica o 
efeito estufa. Apenas sete empre-
sas não estão envolvidas na área 
– eram produtoras de cimento. 

Metade das emissões estima-
das foi produzida nos últimos 
25 anos. Nesse período, os go-
vernos e corporações já estavam 
conscientes de que o aumento 
das emissões de gases prove-

Um novo estudo divulgou da-
dos desanimadores sobre crianças 
e transtornos alimentares. De acor-
do com estatísticas de hospitais 
britânicos, mais de 2,1 mil crianças 
foram tratadas por transtornos ali-
mentares antes dos 16 anos de ida-
de – o que mostra que problemas 

nientes da queima de combus-
tíveis fósseis estava causando 
uma mudança climática perigosa. 

Actualmente, muitas dessas 
mesmas 90 empresas controlam 
reservas substanciais de combus-
tíveis fósseis que, se forem quei-
mados, podem colocar o mundo 
em um risco ainda maior de uma 
mudança climática alarmante.

As maiores empresas foram 
responsáveis por uma parcela 
desproporcional das emissões. 
Cerca de 30% delas foram pro-
duzidas por apenas 20 corpora-
ções. Os dados correspondem a 
oito anos de pesquisa exaustiva 
da Climate Accountability Ins-
titute sobre as emissões de car-
bono ao longo dos anos e do 
histórico dos grandes emissores.

Estatais

A lista de empresas conta com 
31 companhias estatais, como a 
Saudi Aramco (da Arábia Sau-
dita), Gazprom (da Rússia) e 
Statoil (da Noruega). Nove eram 
indústrias estatais de produ-
ção de carvão em países como 

como a anorexia não estão vincu-
lados apenas com adolescentes. 

Entre as crianças tratadas, 98 
tinham entre 5 e 7 anos de idade 
e 99 tinham entre 8 ou 9 na época 
do tratamento. Quase 400 tinham 
entre 10 e 12 anos, e mais de 1,5 
mil delas tinham entre 13 e 15. Os 

China, a antiga União Soviéti-
ca, Coreia do Norte e Polónia.

Cálculos indicam que as empre-
sas estatais de petróleo da União 
Soviética lideram as emissões de 
gases de efeito estufa – cerca de 
8,9% do total. A China fica com 
o segundo lugar, sendo responsá-
vel por 8,6% das emissões globais 

números reais devem ser ainda 
maiores, visto que alguns hospi-
tais se recusaram a fornecer dados.

O que move tantos meninos 
e meninas tão jovens ao desen-
volvimento da anorexia? Alguns 
especialistas culpam a cultura 
da magreza extrema, propaga-

totais. Entre as empresas não go-
vernamentais, a ChevronTexaco 
é líder, tendo liberado 3,5% das 
emissões de gases de efeito estufa 
até agora. A empresa é seguida pela 
Exxon (3,2%) e pela BP (2,5%).

O Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) já alertou que, se continu-

da pelos meios de comunicação. 
Um estudo divulgado este ano 

no Reino Unido mostrou que 
82% das crianças entre 5 e 13 
anos com transtornos alimentares 
são meninas. Para a especialista 
Susan Ringwood, essas novas es-
tatísticas provam que as meninas 
estão internalizando as imagens 
dos tamanhos reduzidos dos cor-
pos das modelos e celebridades. 

“As crianças estão recebendo 
mensagens muito nocivas. A figu-
ra ideal promovida para as mulhe-
res nos dias actuais é o de uma me-
nina, não a de uma mulher adulta. 
Meninas vêem fotos de mulheres 
extremamente magras em revistas 
e acham que é assim que elas de-
vem ser. Isso pode deixá-las com 
medo da puberdade, tentando a 
evitar”, afirma Susan Ringwood.

Mas a repulsa aos meios de 
comunicação não é generalizada. 
A opinião dos especialistas sobre 
isso é bem dividida. Alguns acre-
ditam que definir a mídia como 
um “monstro” que causa todos os 

armos no ritmo actual de emissão 
de gases de efeito estufa, o mun-
do terá apenas mais 30 anos para 
esgotar sua “cota de carbono” – a 
quantidade de dióxido de carbono 
que poderia ser emitida sem entrar 
na zona de perigo, com aqueci-
mento acima de dois graus Cel-
sius. [NYTimes/The Guardian]

males é um exagero. Para alguns 
médicos, a influência de mode-
los e da sociedade raramente é 
um factor contributivo no de-
senvolvimento de distúrbios ali-
mentares em crianças pequenas. 

Bem, talvez as crianças real-
mente não desenvolvam seus 
problemas com comida vendo 
anúncios de roupas e perfumes 
com modelos magérrimas, mas é 
difícil imaginar que não há uma 
conexão entre o aumento do nú-
mero de crianças com transtornos 
alimentares e a exaltação cres-
cente da magreza pela sociedade. 

Essas doenças complexas cer-
tamente são causadas por uma 
variedade de factores biológicos 
e psicológicos. Mas parece im-
provável que a cultura estética 
actual não afecte as crianças – 
desde uma chuva de anúncios 
ensinando como perder peso 
rápido até matérias sobre como 
as celebridades emagreceram 
depois de ter um bebé. [Jezebel]

Crise climática do século XXI pode ter sido 
provocada por apenas 90 empresas

Crianças anoréxicas: a culpa é da mídia?
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Desporto

O treinador do Real Madrid, 
o italiano Carlo Ancelotti, con-
firmou esta terça-feira que o 
futebolista português Cristiano 
Ronaldo falhará o jogo desta 
quarta-feira com os turcos do 
Galatasaray, devido a lesão.

“Não vai jogar amanhã (quar-
ta-feira) porque tem uma pe-
quena lesão. Temos que esperar 
e ver se pode jogar no sábado”, 
disse o técnico em conferên-
cia de imprensa, de antevisão 
do jogo da quinta jornada da 
Liga dos Campeões em futebol.

Cristiano Ronaldo lesionou-se 

na coxa esquerda no encontro da 
Liga espanhola com o Almeria, 
que o Real venceu 5-0 e falha-
rá o encontro de “Champions” 
- os “merengues” lideram o seu 
grupo com dez pontos -, acres-
centando que apenas jogará no 
sábado na recepção ao Vallado-
lid se estiver a cem por cento.

Ancelotti confirmou que são 
vários os indisponíveis para a 
recepção ao Galatasaray, nome-
adamente Cristiano Ronaldo, 
Varane, Fábio Coentrão, Khedi-
ra e Modric, este último por cas-
tigo, e que optará por Di Maria 

ou Jesé para substituir Ronaldo.
O técnico reconheceu ainda 

ser difícil usar o mesmo esque-
ma sem Khedira, mas disse que 
o objectivo do Real Madrid é 
qualificar-se como líder do gru-
po B da Liga dos Campeões.

Os “merengues” lideram 
com dez pontos, a duas jor-
nadas do final da fase de gru-
pos, seguidos de Galatasaray, 
onde joga o português Bru-
ma, e Copenhaga, ambos com 
quatro, enquanto a Juventus 
soma apenas três pontos. (JN)

  Cláudio Saúte

O Ferroviário da Beira con-
quistou último sábado, no Es-
tádio Nacional do Zimpeto, a 
segunda maior prova no calen-
dário futebolístico nacional, a 
Taça de Moçambique-mcel, ao 
vencer o Clube de Chibuto da 
província de Gaza, por duas bo-
las sem concorrência. Até ao in-
tervalo, as duas equipas empata-
vam sem abertura de contagem.  

O Ferroviário da Beira já 
esteve em quatro finais. Com 
este triunfo sobre os “guerrei-
ros” de Gaza, o Ferroviário da 
Beira, cumpriu com um dos 
seus objectivos após ter fica-
do em segundo lugar no Cam-
peonato Nacional de Futebol. 

Depois de uma brilhante épo-
ca no “Moçambola”, à frente dos 
“colossos” do futebol nacional 
como, por exemplo, Ferroviário 
de Maputo, Costa do Sol, Ma-
xaquene, HCB de Songo. Esta 
vitória confere o direito aos lo-
comotivas da Beira de represen-
tar o país nas Afrotaças do pró-
ximo ano. Em campo, as duas 
equipas proporcionaram um be-
líssimo espectáculo de futebol. 

De Chibuto vierem cente-
nas de adeptos para apoiarem 
o seu representante, e da capi-

tal provincial de Sofala foram 
poucos que se deslocaram ao 
Estádio Nacional do Zimpeto.

 A festa foi de arromba para 
os apoiantes dos locomotivas, 
enquanto os afectos ao Chibuto 
tudo não passou de um sonho, 
porque saíram cabisbaixos, al-
guns dos quais abandonando 
o campo antes do apito final.

 Por aquilo que as duas equi-
pas produziram ninguém saiu 
a perder até porque numa final 
destas uma das equipas tinha 
que carregar consigo o tro-
féu. E essa foi o Ferroviário 
da Beira, que bem o justificou 
ao longo dos noventa minutos.

 Frustrados estarão os adep-
tos do Chibuto, porque efec-
tivamente queriam fechar a 
época com “chave de ouro”. 
Até porque não é todos os 
anos que uma equipa de fora 
de uma capital provincial atin-
ge níveis altos como este. Ao 
Chibuto, apenas continuar a 
trabalhar com a mesma postu-
ra que o caracteriza desde que 
ascendeu ao “Moçambola”.

 O Clube do Chibuto não es-
teve nos seus melhores dias. 
Falhou em todos os aspectos. 
Recuou em demasia no terre-
no, mas muito por pressão do 
adversário, diga-se em abono 

da verdade. Os passes não saí-
am na sua perfeição. O Chibuto 
ainda foi à procura do golo de 
honra que nunca mais apareceu.

O trabalho do trio de arbitra-
gem foi excelente. E, quanto a 
nós, também mereceu troféu.

 
Primeira vez 

 O Treinador do Clube de Chi-
buto, Victor Pontes, disse que 
foi pela primeira vez na história 
que o Clube de Chibuto, chegou 
numa final da Taça de Moçam-
bique e ao mesmo tempo, o clu-
be melhorou a sua classificação 
em relação à época passada. 

 Reconheceu que na primeira 
parte o Ferroviário da Beira es-
teve melhor em todos os aspec-
tos, mas, já na segunda parte, 
houve um equilíbrio. “Na se-
gunda parte acho que equilibrá-
mos, mas sofremos um golo. Na 
tentativa de respondermos tive-
mos algumas jogadas de golo 
iminente que desperdiçamos. 
Num contra-ataque o nosso ad-
versário fez o 2-0. O Ferroviário 
foi, um justo vencedor”, disse. 

 Pressionar e conseguir
 
O treinador do Ferroviário 

da Beira, Lucas Bararijo, dis-

se que foi na segunda parte 
que a sua equipa pressionou 
mais e conseguimos chegar 
aos golos que tanto almejava. 

 “Estou satisfeito por ter ven-
cido uma Taça de Moçambique 
pela primeira vez. É a minha 
primeira conquista. Entrámos 
bem para o jogo. Jogámos desi-
nibidos, trocámos a bola como 
sabemos fazer. Podíamos ter sa-
ído da primeira parte a ganhar, 
mas o nulo prevaleceu”, disse.  

 
Ficha técnica

Árbitro: Arlindo Silvano, 

coadjuvado por Francisco Ma-
chel e Adão Chitache. Quarto 
árbitro foi Adolfo Chitache.

Ferroviario da Beira: 
Willard; Caló, Moniz, Cufa, 
Edson (Salvador), Carlitos, 
Timbe, Maninho, Reinil-
do, Mário e Nelito (Paíto).

Chibuto: Zacarias; Jossias 
(Adebayor), Nito, Lalá (Kikito), 
Duda, Stanley, Mambucho, Nha-
banga, Bush, Djusta e Johane.

Acção disciplinar: Amare-
los para Carlitos (Ferroviá-
rio) e Lalá e Ndjusta (Chibu-
to). (Canal de Moçambique)

Cristiano Ronaldo falha jogo da 
“Champions” com Galatasaray

Ferroviário da Beira conquista 
Taça de Moçambique 
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  Raimundo Moiane

O seguro é tido como servi-
ço destinado à pessoa de alta 
renda. A “Nico Vida”, uma 
companhia de seguros mo-
çambicana, acaba de quebrar 
esta percepção, lançando, pela 
primeira vez em Moçambi-
que, novos produtos na área 
de seguros destinados a famí-
lias e pessoas de baixa renda.

Trata-se de produtos como se-
guro  de compra de viaturas, de 
empréstimo bancário, de vida, 
de reforma, funeral, e individual 
entre outros que também servem 
para cobertura de riscos como a 
morte, reformas antecipadas em 
caso de acidente de trabalho.

Segundo o director-geral da 
Nico Vida Moçambique, Sim-
ba Manunure, os produtos não 
só servirão para fortalecer ou 
diversificar os produtos de se-
guros já existentes no País, 
servirão também para abran-

ger mais pessoas, sobretudo da 
baixa renda, uma vez que, por 
exemplo, no caso de seguro de 
funeral, o contribuinte paga, no 
mínimo, por mês 20 meticais.

Os 20 meticais, de acordo 
com o director executivo da 
Nico Vida Moçambique, é um 
valor simbólico, tendo em conta 
que o contribuinte, no caso de 
um dos membros da sua famí-
lia ou mesmo ele perder a vida, 
tem direito de receber cinco 
mil meticais para a compra de 
urna e outras despesas funerais.

Para além de cobertura de 
riscos, a Nico Vida Moçambi-
que lançou também produtos 
de seguros na área financeira.

Trata-se de produtos como 
empréstimo bancário para os 
clientes com mais de dois anos 
de adesão na companhia, Crédi-
to de Poupança e crédito de pou-
pança júnior, destinados a cobrir 
despesas de estúdios dos filhos 
no ensino superior, saúde em 

caso da morte do contribuinte.
“São produtos inovado-

res, dado que é pela primei-
ra vez que são lançados no 
mercado moçambicano”, su-
blinhou Simba Manunure.

“E tal como os seguros de 
vida de reforma cuja contribui-
ção mensal é quase simbólica, 
estes também são acessíveis 
para todas as camadas sociais, 
pois grande objectivo da Nico 

Vida Moçambique não é só 
conquistar o mercado nacional, 
mas também criar uma cultura 
de uso de seguros no seio de 
toda a população moçambica-
na. (Canal de Moçambique)

Lançado seguro para pessoas de 
baixa renda

  Matias Guente

Desconhecidos ainda a 
monte vandalizaram, na ma-
drugada desta segunda-feira, 
a residência do jornalista Ale-
xandre Rosa, “Xandó”, che-
fe da Redacção da Televisão 
Independente de Moçambi-
que (TIM), no bairro do Alto-
-Maé em Maputo, próximo 
à Assembleia da República. 
Os malfeitores arrombaram 
a porta e retiraram quase to-
dos os bens. O jornalista 
não se encontrava em casa.

Isso acontece duas sema-
nas depois de o jornalista ter 
sido violentamente espan-
cado por agentes das Forças 

Armadas e Defesa de Mo-
çambique (FADM), quando 
cobria uma disputa de terra 
entre os militares e a popu-
lação. O jornalista perdeu os 
sentidos devido à violência, e 
só acordou no hospital, após 
intervenção médica. Na se-
quência da violência militar, 
Xandó ficou internado e só 
começou a trabalhar no úl-
timo dia 20 de Novembro.

Em contacto com o Canal 
de Moçambique, Alexandre 
Rosa fez paralelismo da agres-
são que sofreu e a vandaliza-
ção da sua residência e falou 
de “coincidências estranhas”.
(Canal de Moçambique)

Crime com cheiro à perseguição:

Desconhecidos vandalizam residência 
do jornalista “Chandó”

Isso acontece duas semanas depois de o jornalista ter sido agredido por militares 
até perder sentidos

Nacional
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O Millennium bim garantiu 
a constituição de uma linha de 
crédito de 25 milhões de dóla-
res para financiamento e apoio 

às PME’s moçambicanas em 
sectores estruturantes da econo-
mia como agricultura, indústria, 
serviços e infra-estruturas. Fi-

nanciada pela DEG (Alemanha) 
e FMO (Holanda), duas das 
maiores instituições financeiras 
europeias de investimento para 

o desenvolvimento, esta linha 
de crédito tem como objectivo 
principal potenciar o cresci-
mento e consolidação do tecido 

empresarial moçambicano, pro-
movendo o desenvolvimento 
social e económico sustentável. 

Um acordo foi assina-
do recentemente em Mapu-
to para a formalização da 
disponibilização do valor.

“A importância desta linha 
de crédito é enorme, quer pelo 
reforço do apoio às PME’s Mo-
çambicanas, quer pela confiança 
demonstrada por grandes insti-
tuições financeiras como a DEG 
e FMO num Banco Moçam-
bicano que ao longo dos seus 
18 anos tem contribuído para 
o desenvolvimento do tecido 
empresarial e para a bancariza-
ção do país. Estamos certos que 
este acordo é portador de novas 
oportunidades para as empresas 
e para Moçambique”, disse na 
cerimónia oficial de assinatura 
do contrato, Mário Machungo, 
o Presidente do Conselho de 
Administração do Millennium 
bim. (Canal de Moçambique)

Com vista a criar uma plata-
forma para desenvolver o sec-
tor de energias renováveis no 
País, a Associação de Energias 
Renováveis de Moçambique, 
em parceria com CTA e Gi-
zProEcon, organizou na últi-
ma quinta-feira, em Maputo, 
um workshop sobre a matéria.

Participaram no evento, com 
o slogan “Fortalecer a Asso-
ciação de Energias Renováveis 
de Moçambique”, empresários, 
académicos, representantes da 
CTA e da Associação de Ener-
gias Renováveis da Tanzânia.

De acordo com Ricardo Pe-
reira, presidente da Associação 
de Energias Renováveis de Mo-
çambique, um dos objectivos 
do fórum é colher a experiência 
dos participantes sobretudo da 
associação homóloga da Tanzâ-
nia, sobre como desenvolver o 
sector de energias renováveis.

Ricardo Pereira salientou que 
o sector de energias renováveis 
poderá ser uma alternativa se-
gura para um País que ainda não 
está completamente electrifica-
do: “A expansão da rede eléc-
trica em Moçambique poderá 
levar algum tempo, sobretudo 
nas zonas rurais, dai que este 
sector poderá ser uma solução”.

Explicou ainda que a forte ir-
radiação solar anual e a deman-
da por serviços eléctricos bási-
cos “faz com que Moçambique 
seja um lugar atraente para sis-
temas fotovoltaicos, tais como 
as energias renováveis”, disse.

Para Pereira, o mercado de 
energias renováveis já come-
çou a ser desenvolvido por 
empresários e empreende-
dores moçambicanos, “ape-
sar destes enfrentarem vários 
obstáculos no mercado das 
energias renováveis, devido às 

elevadas taxas de importação”.
Enquanto isso, Camal Raju, 

representante da CTA, que 
louvou a iniciativa da Associa-
ção de Energias Renováveis ao 

organizar o encontro, afirmou 
que os benefícios mais evi-
dentes das fontes de energias 
renováveis são ambientais.

“A aposta nas energias reno-

váveis contribui para a gestão 
sustentável dos recursos natu-
rais e, consequentemente, para 
a sustentabilidade da activida-
de económica” frisou. (FDS) 

Millennium bim tem U$ 25 milhões 
para PME’s

CTA quer energias renováveis 
como alternativa 
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O Governo israelita aprovou, 
este domingo, uma série de 
medidas destinadas a expulsar 
os milhares de imigrantes afri-
canos que vivem e entram no 
país, considerados uma ameaça 
ao “carácter judaico” do Estado. 

Segundo um comunicado 
oficial, as medidas em causa 
prevêem sanções contra os em-
pregadores desses imigrantes 
e incentivos financeiros ao seu 
regresso às origens, aumentados 
para 2500 euros por indivíduo.

Está ainda prevista a criação 
de um centro de detenção “fe-
chado” para os imigrantes que 
entrem clandestinamente em 
Israel e para os que, já aí se 
encontrando, forem apanhados 
a “perturbar a ordem pública”.

De acordo com o pla-
no, as unidades respon-
sáveis por controlar os 
fluxos migratórios serão refor-
çadas com 550 novos agentes.

Estas directrizes destinam-
-se “a encorajar os imigrantes a 
regressarem aos seus países de 
origem, a aumentar a seguran-
ça dos habitantes de Israel e a 
reduzir a presença de imigran-

O primeiro-ministro israeli-
ta, Benjamin Netanyahu, anun-
ciou, esta segunda-feira, o envio 
do conselheiro de segurança de 
Israel aos Estados Unidos para 
debater o futuro acordo final so-
bre o programa nuclear do Irão.

“Falei ontem [no domin-
go] com o presidente [norte-
-americano Barack] Obama 
e concordámos que, nos pró-
ximos dias, uma delegação 
liderada pelo conselheiro de 
segurança Yossi Cohen vai 
deslocar-se aos Estados Unidos 
para debater o acordo final com 
o Irão”, declarou Netanyahu 
no parlamento (Knesset).

“Este acordo deve ter um 
único resultado: o desmantela-
mento da capacidade militar nu-

tes nos centros das cidades”, 
justifica o Governo israelita.

No comunicado, o primeiro-
-ministro, Benjamin Netanyahu, 
garante estar “determinado” 
a “reduzir a zero” o recurso a 

clear do Irão”, disse aos depu-
tados, de acordo com fonte do 
gabinete do primeiro-ministro.

Mas este acordo “reduz a 
pressão sobre o Irão sem ob-
ter nada de tangível em troca”, 
afirmou o primeiro-ministro.

O Irão comprometeu-se a 
não enriquecer urânio acima 
de 5% durante seis meses em 
troca do alívio de sanções, e 
a desmantelar “os conectores 
técnicos” que permitem o en-
riquecimento acima de 5%, 
depois de negociações com os 
cinco membros permanentes 
do Conselho de Segurança da 
ONU - Estados Unidos, Rússia, 
Reino Unido, França e China 
- e a Alemanha, em Genebra, 
que terminaram no domingo.

trabalhadores ilegais e a expul-
sar as “dezenas de milhares de 
migrantes clandestinos” já ins-
talados nas cidades israelitas.

“Estas medidas, aprovadas 
por unanimidade, são propor-

O primeiro-ministro israe-
lita lembrou, no texto da in-
tervenção no parlamento, as 
declarações, na semana passa-
da, do guia supremo iraniano, 
o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, 
a reivindicar os “direitos nu-
cleares do Irão”, e a conside-
rar “o regime sionista conde-
nado ao desaparecimento”.

“Reafirmo o meu compro-
misso, enquanto primeiro-
-ministro de Israel, em impe-
dir os dirigentes iranianos de 
conseguirem obter a capaci-
dade de destruir o Estado de 
Israel”, prometeu Netanyahu.

O chefe do governo israe-
lita considerou o acordo um 
“erro histórico”, depois de, 
durante meses, ter sublinha-

cionais e necessárias para man-
ter o carácter judaico e demo-
crático do Estado”, defendeu.

Simultaneamente, o Minis-
tério da Administração Interna 
está a preparar um projecto de lei 

do a necessidade de man-
ter as sanções em vigor.

“Teria ficado feliz se pu-
desse juntar-me às vozes que, 
em todo o mundo, saudaram 

que autoriza a detenção de imi-
grantes em situação irregular du-
rante um ano, sem julgamento.

Este documento, que deverá 
ser apresentado ao Parlamen-
to na segunda-feira, acontece 
depois de o Supremo Tribunal 
ter anulado, em Setembro, a 
lei anterior, adoptada em 2012, 
que permitia uma detenção sem 
julgamento durante três anos.

Medidas repressivas deste 
tipo não são novas. Já em 2012, 
estimando existirem 60 mil imi-
grantes africanos em situação 
irregular em Israel, as autorida-
des procederam à expulsão, até 
final desse ano, de quase quatro 
mil pessoas, para além da cons-
trução de uma barreira ao lon-
go da fronteira com o Egipto.

A construção de uma li-
nha de segurança ao lon-
go da fronteira sul do país 
está praticamente concluída.

Segundo as organizações de 
defesa dos direitos humanos, a 
maioria dos imigrantes africa-
nos em Israel, oriundos sobretu-
do de Sudão e Eritreia, correm 
risco de vida se regressarem 
aos seus países de origem. (JN)

o acordo de Genebra (...) É 
verdade que a pressão interna-
cional deu alguns resultados 
(...), mas ainda assim é um 
mau acordo”, sublinhou. (JN)

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu

Israel adopta medidas para expulsar 
imigrantes africanos

Israel envia conselheiro de 
segurança aos EUA
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A justiça alemã suspeita 
de quatro pessoas, identifi-
cadas na sequência de uma 
campanha do Centro Simon-
-Wiesenthal, lançada este ve-
rão, por alegada participação 
nos crimes nazis, anunciou 
um responsável do centro.

Quatro octogenários, incluin-
do uma mulher, são alvo de um 
inquérito lançado pela procu-
radoria de Berlim e Dortmund 
(oeste) e pelo Gabinete Central 
de Investigação dos Crimes do 
Nacional-Socialismo em Lu-
dwigsburg (sudoeste), disse 
Effraim Zuroff, em conferência 
de imprensa, em Munique (sul).

Estas pessoas foram identi-
ficadas devido às informações 
recebidas no âmbito da cam-
panha de cartazes “Tarde, mas 
não tarde demais”, lançada 
este verão em Berlim, Ham-
burgo (norte) e Colónia (oes-
te) pelo Centro Simon-Wie-
senthal para tentar encontrar 
os últimos criminosos nazis.

Ao todo, 285 pessoas deram 
informações concretas, relati-
vas a 110 suspeitos, a viver em 
17 países diferentes. A grande 
maioria (81) vive na Alemanha.

Zuroff considerou a campa-

As cerca de 300 pessoas 
detidas, sábado, em várias 
províncias de Angola por te-
rem desafiado a proibição de 
manifestações nesse dia, fo-
ram todas libertadas, disse, 
esta segunda-feira, à Lusa 
o porta-voz do Comando 
geral da Polícia Nacional.

Segundo o comissário 
Aristófanes dos Santos, 
“todos os 292 detidos já 
foram para suas casas”.

As detenções foram justi-
ficadas com a desobediência 
à proibição decretada pelo 
Ministério do Interior, que 
alegou “não estarem reuni-
das as condições de seguran-
ça ideais ao livre exercício 

nha um “enorme êxito”, já que 
o Centro só recebeu cerca de 20 
mensagens a criticar a iniciativa.

“Devo dizer que os resultados 
obtidos nesta primeira fase fo-
ram muito surpreendentes para 

do direito e liberdade de ma-
nifestação”, previsto consti-
tucionalmente, em comu-
nicado com data do dia 22.

As manifestações foram 
convocadas pela UNITA na 
sequência do comunicado 
divulgado a 13 deste mês 
pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) de An-
gola sobre quatro deten-
ções relacionadas com o 
rapto e provável homicí-
dio de dois ex-militares.

Os dois desaparecidos, 
presumivelmente mortos, 
como assumiu a PGR no 
comunicado, são os ex-
-militares Isaías Cassule e 
Alves Kamulingue, rapta-

nós. É também uma mensagem 
importante para as famílias das 
vítimas”, disse aos jornalistas.

Entre os quatro suspeitos so-
bre os quais a justiça abriu in-
quérito, conta-se uma mulher 

dos na via pública, em Lu-
anda, a 27 e 29 de Maio de 
2012, quando tentavam or-
ganizar uma manifestação 
de veteranos e desmobili-
zados contra o Governo de 
José Eduardo dos Santos.

A maior parte dos detidos 
eram manifestantes que cor-
responderam ao apelo em 
Luanda, por parte da UNI-
TA, e que participaram, en-
quadrados por outro partido 
da oposição, a CASA-CE, 
numa operação de colagem 
de cartazes de solidarieda-
de com os dois ex-militares.

No saldo dos incidentes 
de sábado há ainda a re-
gistar uma vítima mortal, 

que terá trabalhado em vários 
campos de concentração, in-
cluindo Auschwitz, na Polónia 
ocupada pela Alemanha nazi.

Até agora, o Centro ainda não 
pagou a recompensa de 25 mil 

abatido por efectivos da 
Unidade de Guarda Pre-
sidencial, quando proce-
dia à colagem dos cartazes 
nas imediações do Palácio 
Presidencial, em Luanda.

O funeral de Manuel Hil-
berto Ganga deverá realizar-
-se quarta-feira em Luanda 
e a CASA-CE convocou a 
imprensa para terça-feira, 
para apresentar a sua pri-
meira declaração sobre s 
acontecimentos de sábado.

Por seu lado, o porta-voz 
da UNITA, Alcides Sakala, 
disse à Lusa que o partido 
vai divulgar a sua posição 
oficial sobre os incidentes.

O Ministério do Inte-

euros por toda informação im-
portante que leve à detenção e 
à condenação de um criminoso.

A campanha vai ser alar-
gada a mais oito cidades 
alemãs, Leipzig, Munique, 
Magdeburgo, Rostock, Estu-
garda, Dresden, Nuremberga 
e Frankfurt, concluiu Zuroff.

Quando a justiça alemã se 
concentrou, no final da Segun-
da Guerra Mundial, sobre os 
acusados contra os quais pos-
suía provas directas ou teste-
munhos, a condenação do apá-
trida de origem ucraniana John 
Demjanjuk, em Munique, em 
Maio do ano passado, alargou 
o crime de cumplicidade em 
homicídio a pessoas que ocu-
pavam postos subalternos e sem 
implicação directa nos crimes.

Depois do processo dos res-
ponsáveis do regime de Adol-
fo Hitler, em Nuremberga, 
em 1945-46, cerca de 106 mil 
soldados alemães ou nazis fo-
ram julgados, 13 mil foram 
considerados culpados e me-
tade destes foram condenados, 
de acordo com o Gabinete 
Central de Investigação dos 
Crimes do Nacional-Socia-
lismo de Ludwisburg. (JN)

rior decidiu proibir a ma-
nifestação convocada pela 
UNITA para Luanda por 
alegada coincidência do 
evento com outra iniciati-
va política, do partido no 
poder, o MPLA, e que para 
as autoridades policiais po-
deria colocar em causa a or-
dem e segurança públicas.

Todavia, a acção preven-
tiva de limitação do direi-
to de manifestação fora de 
Luanda foi exercido pela 
Polícia Nacional também 
fora de Luanda, com a 
UNITA a acusar as forças 
da ordem de terem entra-
do á força em algumas das 
suas sedes provinciais (JN)

Effraim Zuroff em conferência de imprensa

Quatro suspeitos de crimes nazis 
identificados na Alemanha

Polícia angolana libertou todos os detidos 
durante manifestações da UNITA
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Um português comprou 
um lanço de escadas da Tor-
re Eiffel, com 19 degraus, 
por 220 mil euros. A aquisi-
ção foi feita, esta segunda-
-feira, num leilão em Paris.

 A peça, de 750 quilos 
e 19 degraus, foi leiloada 
pela casa de leilões Artcu-
rial e, além do português, 
teve mais sete licitadores.

O lanço compõe a escada 
em espiral que ligava o segun-
do ao terceiro andar do mo-
numento construído por Gus-
tave Eiffel, para a Exposição 

Universal de 1889, em Paris.
Em 1983, as novas normas de 

segurança forçaram ao desman-
telamento daquela escadaria 
que foi dividida em 28 partes. 
Uma delas ainda foi mantida no 
primeiro andar da torre e três 
foram oferecidas a museus fran-
ceses: Orsay Paris, La Villette 
e Museu da História de Ferro.

Os restantes vinte elemen-
tos foram leiloados em 1983 
e este lanço agora arrema-
tado pelo português veio 
da uma coleção suíça. (JN)

Representantes do governo 
sírio e da oposição vão reunir-
-se pela primeira vez a 22 de 
Janeiro do próximo ano em 
Genebra, anunciou a ONU.

A conferência é “uma missão 
de paz”, afirmou o secretário-
-geral das Nações Unidas, Ban 
Ki-moon, ao anunciar a data 
da reunião, cujo objectivo, su-
blinhou, é “a total aplicação” 
do plano definido em Junho de 
2012 para uma solução política 
do conflito através da forma-
ção de um governo de transição.

“O estabelecimento, com base 

num consentimento mútuo, de 
um órgão de governo transitório 
com totais poderes executivos, 
incluindo sobre as entidades mi-
litares e de segurança”, afirmou.

“O secretário-geral espera que 
os representantes sírios venham a 
Genebra bem conscientes do fac-
to de que (esse plano) é o objecti-
vo e com a firme intenção de pôr 
fim à guerra que já fez bem mais 
de 100000 mortos, expulsou dos 
seus lares quase nove milhões de 
pessoas, fez um número incalcu-
lável de desaparecidos e detidos 
e impôs um fardo inaceitável aos 

vizinhos da Síria”, disse o porta-
-voz da ONU Martin Nesirky.

“O conflito grassa há demasia-
do tempo. Seria imperdoável não 
aproveitar esta ocasião para pôr 
fim ao sofrimento e à devastação 
que provocou”, acrescentou o por-
ta-voz, citando o secretário-geral.

A Síria vive em guerra civil 
desde Março de 2011, quando a 
contestação popular ao regime 
do Presidente Bashar Al-Assad 
degenerou em confronto militar 
aberto entre o exército e a opo-
sição e milícias islamitas. (JN)

Conflito desde Março de 2011 

Conferência de paz da Síria realiza-se 
a 22 de Janeiro

Português compra 
escadaria da Torre 
Eiffel por 220 mil 
euros

O monumento pago mais visitado no mundo 
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O cantor Justin Timber-
lake venceu domingo findo 
a 41.ª edição dos American 
Music Awards ao conquistar 
três dos cinco galardões para 
que estava nomeado, numa 
noite em que a homenagem 
de Jennifer López a Celia 
Cruz deixou um marco latino.

Justin Timberlake foi o ar-
tista que mais prémios arre-
cadou e também o primeiro a 
receber um dos galardões da 
noite, para o Melhor Artista 
masculino de pop rock, uma ca-
tegoria onde tinha como rivais 
Robin Thicke e Bruno Mars.

Ao subir ao palco no teatro 
Nokia de Los Angeles, Estados 
Unidos, o cantor norte-ameri-
cano agradeceu o apoio dos fãs 
responsáveis pela eleição dos 

Vestígios de uma estrutura 
encontrados no local de nasci-
mento de Buda, no Nepal, vão 
permitir datar, pela primei-
ra vez, cientificamente a sua 
vida e a emergência do budis-
mo no século VI antes de Cris-
to, anunciaram arqueólogos.

Escavações efectuadas no 
templo Maya Devi, em Lum-
bini, permitiram encontrar 
vestígios de uma estrutura em 
madeira, até aqui desconheci-
da, que data do século VI a.C., 
declarou o arqueólogo Robin 
Coningham, da universidade 
de Durham, no Reino Unido.

“É uma descoberta maior”, 
acrescentou o responsável 
das escavações, dirigidas em 
conjunto com o nepalês Kosh 
Prasad Acharya, durante uma 
conferência de imprensa te-
lefónica, organizada pela 
National Geographic Socie-
ty a partir de Washington.

“Temos a prova do mais 
antigo santuário budista do 
mundo, e a prova de que este 
santuário estava consagra-
do em redor de uma árvo-
re”, afirmou o arqueólogo.

A tradição budista diz que 

premiados e mais tarde regres-
sou ao palco para receber ou-
tros dois troféus: Melhor Artista 
masculino de soul e rithm & 
blues e, mais tarde, o de melhor 
álbum rithm & blues com o ál-
bum “The 20/20 Experience”.

Rihanna, de 25 anos, foi ga-
lardoada com o prémio ícone 
musical, uma estreia do galar-
dão, arrecadando ainda o de Me-
lhor Artista feminina de rithm 
& blues, um reconhecimento 
recebido das mãos dos artistas 
Zoe Saldaña e Marc Anthony.

Já o prémio artista latino fa-
vorito seria entregue a Marc 
Anthony que tinha como con-
corrência Romeo Santos e Prin-
ce Royce ao galardão que se 
estreou nos AMA há 15 anos.

Macklemore & Ryan Lewis 

Siddharta Gautama, poste-
riormente Buda, nasceu em 
Lumbini, quando a mãe via-
java para casa dos pais. Du-
rante o parto, ela terá agarra-

venceram na categoria me-
lhor álbum rap/hip-hop, mas 
não assistiram à gala e en-
viaram a sua mensagem por 
vídeo sublinhando uma men-
sagem contra o racismo.

Os “One Direction”, que 
se estrearam como nomea-
dos dos AMA, conquistaram 
dois galardões com o álbum 
“Take Me Home”: Grupo 
de pop/rock favorito e ál-
bum favorito de pop/rock.

Ariana Grande levou o prémio 
para melhor artista revelação.

Com várias actuações ao lon-
go da noite coube a Jennifer 
López protagonizar um dos mo-
mentos mais emotivos da noite 
com o tributo à falecida Celia 
Cruz, rainha da Salsa. (JN)

do os ramos de uma árvore.
Os arqueólogos percebe-

ram, numa escavação sob 
um templo em tijolo, que 
esta estrutura escondia outra.

Furos para postes foram 
encontrados a delimitar 
um espaço “que foi sem-
pre aberto aos elementos e 
nunca foi fechado por um 

teto”, disse Coningham.
A descoberta e análise 

de “raízes de árvores pe-
trificadas mostram que 
este espaço era aberto por-
que na sua origem estava 
uma árvore”, acrescentou.

A mais antiga estrutura re-
lativa ao budismo em Lumbi-
ni datava do século III a.C., 
indicaram investigadores.

Lumbini, inscrito na lista 
do Património Mundial da 
Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO), é um 
dos locais de peregrinação 
mais importantes do budis-
mo, visitado por um milhão 
de pessoas todos os anos.

A religião budista con-
ta perto de 500 milhões 
de fiéis em todo o mundo.

As escavações, cujos resul-
tados são publicados na edi-
ção de Dezembro da revista 
trimestral “Antiquity”, foram 
financiadas pelos governos 
japonês e nepalês e dirigi-
das pelas universidades de 
Durham e Stirling (Reino Uni-
do), em parceria com a Natio-
nal Geographic Society. (JN)

Justin Timberlake venceu 
American Music Awards

Vestígios de estrutura datam nascimento 
de Buda no século VI aC

Justin Timberlake
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A brasileira que ficou conhecida 
em todo o mundo por ter leiloado a 
virgindade por 600 mil euros afinal 
diz que ainda “não teve a primeira 
vez” e prepara-se agora para orga-
nizar o seu próprio leilão no Brasil.

Migliorini ficou famosa após 
leiloar a virgindade para o do-
cumentário de um cineasta aus-
traliano “Virgins Wanted”. Em 
entrevista ao “Globo”, a jovem re-
velou, esta quarta-feira da semana 
finda, que “o primeiro leilão não 
deu certo”, por desentendimen-
tos com o director do documen-
tário, e, portanto, resolveu fazer, 
por sua própria conta, um novo.

Para tal, a Catarina Migliorini 
está a trabalhar num site que se 
chamará “Virgins wanted 2” e que 
deve ser lançado na próxima sema-
na. Entretanto, a brasileira já criou 
um canal no Youtube onde está a 
publicar vídeos sobre a sua vida.

“O que posso garantir é que sou 
virgem, nunca tive nenhum tipo 

de relação sexual com ninguém”, 
disse Ingrid, que em Janeiro foi 
capa da revista masculina “Play-
boy” no Brasil e na Argentina.

Esta será mais uma tentati-
va de Catarina Migliorini lucrar 

com “a sua primeira vez”, por-
que, antes mesmo de ter leiloado 
a virgindade para o documentário 
do cineasta australiano, já tinha 
pedido cerca de 38 mil a um em-
presário da noite brasileira. (JN)

No seu regresso à casa, após 
longos anos de ausência, o mú-
sico e compositor Jaco Maria, 
moçambicano radicado na Áfri-
ca do Sul, cantou e encantou o 
público que acorreu em massa, 
na sexta-feira última, ao Centro 
Cultural da Universidade Eduar-
do Mondlane, em Maputo, com 
seu mais recente álbum “The 
Storyteller” que já conquistou 
um lugar especial nos corações 
de numerosos moçambicanos.

Produzido pela Mafalala Re-
cords e com o alto patrocínio 
da maior operadora de telefo-
nia móvel em Moçambique, 
mcel, este exímio intérprete 
musical partilhou o seu talen-
to, num espectáculo em que 
também actuou o saxofonis-
ta Ivan Mazuze, igualmente 
na diáspora e a jovem cantora 
Tânia Tomé, autora da mú-
sica “Nhu Ngugu Haladza”.

A grande surpresa da noite, 
foi quando Jaco Maria convidou 
o seu irmão mais novo, Dua, 
também músico e compositor 
sobejamente conhecido na pra-

ça, para juntos interpretarem um 
dos temas mais badalados do 
seu novo disco “Nayo waye”, 
momento que fez arrancar vi-
brantes aplausos do público.

Sempre com uma energia 
contagiante, o músico moçam-

A cantora moçambicana, 
Dama do Bling, concorre à 
categoria de melhor vídeo da 
África Austral, no programa 
Music Video Awards, do ca-
nal sul-africano Channel O. 
A cantora concorre com o 
vídeo da música “My Eish”. 
Esta é a segunda nomeação 
internacional do mesmo ví-

bicano com 40 anos de carreira, 
demonstrou a sua polivalên-
cia, interpretando várias faixas 
musicais em ritmos diferentes 
como o afro-jazz e afro-pop. 

Enquanto isso, o saxofonista 
Ivan Mazuze desfilou em pal-

deo. A primeira foi para o 
Nigeria Music Video Awards.

No mesmo evento, a can-
tora moçambicana ainda 
subirá ao palco (ao lado 
de um artista de Botswa-
na) para entregar o prémio 
de melhor dancehall vídeo.
(Canal de Moçambique) 

co a arte e os conhecimentos 
adquiridos na interpretação do 
seu estilo musical, afro-jazz, 
demonstrando o que aprendeu 
na sua terra-natal, Maputo, e 
sobretudo na África do Sul 
aonde concluiu a sua formação 

universitária, assim como o 
que tem desenvolvido na Eu-
ropa, mais concretamente na 
Noruega, aonde prossegue a 
sua carreira e lecciona música.

Recorrendo a temas dos seus 
dois álbuns (o de estreia Ma-
ganda e o recentemente lançado 
Ndzuti), Mazuze justificou o 
porquê de ter sido selecciona-
do em tempos, para participar 
no recentemente promovido 
festival Joy of Jazz, por onde 
passam jovens talentos que 
despontam na música ao ní-
vel da África do Sul e não só.

Abordado no local do show, 
Benjamim Fernandes, director 
de Marketing e Vendas da mcel, 
frisou que o espectáculo está 
inserido no programa do Verão 
Amarelo que promete trazer, 
ainda este ano, mais novidades 
musicais: “Desta vez, assistimos 
um espectáculo só de músicos 
nacionais, tendo em conta que 
a mcel é uma empresa nacional 
que aposta sobretudo na cultu-
ra moçambicana”, disse. (FDS)

Catarina Migliorini já foi capa da “Playboy” 

Brasileira volta a leiloar 
virgindade

Channel O Music Video Awards

Dama do Bling concorre 
a melhor vídeo da 
África Austral 

Maputo ouviu “The storyteller”
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  Eugénio Bapiro

Um pouco antes do início da 
campanha eleitoral, todos os ci-
dadãos que se encontravam no 
cativeiro dos sequestradores fo-
ram restituídos à liberdade. Até 
à realização das eleições não 
houve nenhum caso de seques-
tro, mas três dias após a vota-
ção os sequestros retomaram.

Dois cidadãos foram rapta-
dos no último sábado, sendo um 
português e outro vietnamita. 
Confirmou a Polícia de Maputo. 
Os dois casos de rapto deram-
-se no último sábado na capital 
do País. O primeiro caso ocor-
reu às 9h30min, na Avenida Sa-
mora Machel, envolvendo um 
comerciante português de 22 
anos de idade. O segundo acon-
teceu às 23h30min, no bairro 
da Coop, e a vítima é um pro-
fessor universitário de 65 anos, 

de nacionalidade vietnamita.
A Polícia, através do porta-

-voz do Comando da cida-
de, Orlando Mudumane, diz 
que os autores destes rap-
tos ainda são desconhecidos.

“Ambos os crimes foram per-

petrados por indivíduos até então 
não identificados, que suposta-
mente usavam armas de fogo do 
tipo AKM. Diligências estão a ser 
feitas de modo a esclarecer-se os 
casos”, disse o porta-voz da PRM 
a nível do Comando da cidade.

A Polícia tem duas versões di-
ferentes sobre a nacionalidade 
do cidadão raptado no sábado, 
na baixa de Maputo. O cidadão 
raptado é moçambicano. Se for 

português, então tem dupla na-
cionalidade. Os autos na posse da 
Polícia dizem que é um moçam-
bicano”, afirmou o porta-voz do 
comando-geral da Polícia, Pedro 

Cossa, contrariando a informa-
ção prestada pelo porta-voz do 
Comando da PRM na cidade 
de Maputo, Orlando Muduma-
ne. (Canal de Moçambique)

Sequestros retomam 
depois das eleições

A empresa Canal i, Lda procura agentes em Maputo-cidade 
e em todas as províncias do país que estejam interessados 

em revender o jornal Canal de Moçambique.  
Os interessados deverão contactar os nossos serviços 
comerciais por email: veloso.f2@gmail.com ou por 
telefone: 82 3672025 | 84 2120415 | 82 8405012

Procura de agentes 
de vendas

Polícia contradiz-se quanto à nacionalidade 
do cidadão raptado

Seis dias depois da Frelimo aver-
bar uma pesada derrota no Muni-
cípio da Beira, imposta por Daviz 
Simango e o MDM, o presidente 
do Partido Frelimo decidiu mandar 
“descansar” Alberto Joaquim Chi-
pande, o único militar na reserva 
que ostenta a patente de General 
do Exército, declarado autor do 
primeiro tiro da Luta de Libertação 
Nacional, se bem que essa versão 
da história seja muito contestado 
por outros antigos combatentes. 
Chipande, natural de Cabo Del-
gado, vinha exercendo as funções 
de chefe da brigada central do seu 
partido para a província de Sofala.

Não se confirma oficialmen-
te que a Comissão Política tenha 
decidido mandar Chipande cessar 
funções, mas as nossas fontes asse-
guram que restar-lhe-á confirmar a 
decisão do presidente da Frelimo.

Normalmente as decisões da Co-
missão Política do partido Frelimo 
são comunicadas aos órgãos de co-
municação social, mas esta ainda 
não foi tornada pública. Esta quar-
ta-feira espera-se que este órgão 

se reúna como tem sido habitual.  
Ainda não foi indicado o su-

cessor de Alberto Joaquim Chi-
pande, que era um dos históricos 
da Frelimo com pretensões a 
sucessor de Armando Guebu-
za pelo menos como candida-
to à presidência da República.

Este caso de Chipande, segun-
do as nossas fontes está a ser fe-
chado a sete chaves porque tem 
grandes implicações com a saída 
para os difíceis conflitos inter-
nos entre alas com pretensões a 
verem o seu homem a ser indica-
do como sucessor de Guebuza.

A “decisão de Guebuza” 
está no entanto a ser negada 
pelo porta-voz do partido Fre-
limo, de forma peremptória.

O assunto está, no entan-
to, a empolgar os meios socio-
-politicos em Pemba e Cabo 
Delgado de uma forma geral.   

 
“Essa informação é falsa”

 
“É mera especulação. A comis-

são política não se reuniu em ne-
nhum momento. Tem-se reunido 
às quartas-feiras. Esta informação 
não corresponde à verdade. É fal-
sa”. Foi com estas palavras que 
o porta-voz do partido Frelimo 
e secretário do Comité Central 
para a Mobilização e Propaganda, 
Damião José, reagiu à informa-
ção de afastamento de Chipande 
da chefia da brigada central do 
partido Frelimo em Sofala, quan-
do contactado na noite de terça-
-feira pelo Canal de Moçambi-
que. (Canal de Moçambique)

Cabeça de Chipande rola 
em Sofala


