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Filipe Nyusi, candidato da Frelimo às eleições presidenciais Luísa Diogo, membro da Frelimo

Graça Machel, membro da Frelimo

Como já era previsto, depois 
da eleição de Filipe Nyusi para 
candidato da Frelimo às elei-
ções presidenciais de Outubro 
próximo e com acusações de 
compra de votos à mistura, a 
etapa mais difícil seria reuni-
ficar o partido e sarar as feri-
das que foram sendo criadas 
antes e durante o Comité Cen-
tral (CC). E é esta a fase em 
que este partido se encontra. 

Apesar de Filipe Nyusi ter 
ganhado (com compra de vo-
tos ou não) as internas com 
maioria, não existe nenhu-
ma garantia de que todos os 
membros influentes e com 
capacidade de mobilização o 
irão apoiar quando em ques-
tão estiver a Presidência da 
República. A sua colagem ao 
presidente da República e do 
partido Frelimo, Armando 
Guebuza, não tem jogado a 
favor de Nyusi, por a sua ima-
gem estar associada ao “caos” 
em que o País se encontra. 

Em carta impugnatória os 
antigos combatentes acu-
saram a actual direcção do 
partido de estar a condu-
zir o País à “destruição”.

Ciente dessa realidade, Fili-
pe Nyusi está em diligências 

por todos os lados para ver se 
consegue mais apoio. Na se-
mana passada, após ter sido 
despoletada a ilegalidade da 
sua campanha eleitoral, que 
tem sido promovida por Ar-
mando Guebuza com a sua 
conivência, Filipe Nyusi veio 
a Maputo e reuniu-se em se-
parado com Graça Machel e 
Luísa Diogo a pedir apoio.

De acordo com fontes que 

estiveram envolvidas nos dois 
encontros, Nyusi terá pedido 
a Graça Machel para “apare-
cer em seu apoio”, gozando 
da alta reputação e credibili-
dade que a viúva de Samo-
ra Machel, e agora também 
de Nelson Mandela, tem. 

Segundo as nossas fontes 
Graça, Machel terá dito a Nyu-
si que ela é da Frelimo e apoia 

os projectos da Frelimo. Nyusi 
não terá saído satisfeito do en-
contro porque “esperava mais”.

Foi assim que Nyusi também 
pediu um encontro com Luí-
sa Diogo para “pedir apoio”. 
Diogo terá respondido em ter-
mos idênticos aos usados por 
Graça Machel, mas também 
não tranquilizou Filipe Nyusi, 
que se vê agora sem garan-
tias efectivas de apoio daque-
las duas importantes figuras.

Nyusi confirma encontros 
com Graça e Diogo

Em contacto com o Canal 
de Moçambique o candida-
to do partido Frelimo, Fili-
pe Nyusi, confirmou os dois 
encontros sem revelar o teor 
das reuniões, tendo dito que 
tem mantido encontros com 
várias sensibilidades da socie-
dade e do partido para pedir 
apoio e agradecer a confiança 
que nele depositaram. “Tenho 
mantido encontros com os 
camaradas não só para pedir 
apoio mas também para agra-
decer a confiança”, disse Nyu-
si, depois do encontro com 
Luísa Diogo e Graça Machel.      

Graça Machel e Luísa Diogo 
 
Graça Machel e Luísa Dio-

go têm influência sobre grande 
parte dos membros do partido. 
Têm prestígio a certos níveis 
do País e internacional. Foram 
as duas faces que desafiaram 
Armando Guebuza e seu grupo 
durante o Comité Central (CC). 
Ambas não só gozam de muita 
reputação nos círculos intelec-
tuais, tal como podem jogar 
um papel preponderante na 
mobilização do voto feminino.

Recorde-se que Luísa Dio-
go perdeu as internas na se-
gunda volta ao ter obtido 61 
votos, equivalente a 31 %, 
contra 135 votos, equivalen-
te a 68% de Filipe Nyusi, 
numa eleição marcada por 
acusações de compra de vo-
tos a favor de Filipe Nyusi. 

Luísa Diogo preferiu 
não comentar o assun-
to quando abordada pelo 
Canal de Moçambique. 

Segundo fontes fami-
liares, Graça Machel não 
prestará declarações à Im-
prensa antes do fim do luto. 
(Canal de Moçambique)

As feridas ainda não sararam

Filipe Nyusi pede apoio a Graça 
Machel e Luísa Diogo  
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César de Carvalho viu este terreno gostou e foi ao escritório 
emitir um título de propriedade em seu nome

Pedro William Nabhan

  José Pantie 

O juiz presidente do Tribunal 
Judicial de Tete, Mariado Gas-
par, acaba de lavrar uma “estra-
nha” sentença do processo nr. 
63/012, na qual atribui um terre-
no objecto de disputa ao ex-edil 
da cidade de Tete, César de Car-
valho. Este, quando ainda era 
edil, viu um terreno de alguém 
de que ele gostou e foi ao es-
critório emitir um título de pro-
priedade em seu próprio nome.

O referido talhão, localizado 
entre a Avenida Eduardo Mon-
dlane e Avenida da Indepen-
dência é conforme documentos 
comprovativos de todas as enti-
dades, propriedade do cidadão 
Pedro William Nabhan desde 
1994 e está anexo porque con-
tíguo à sua residência. Muito 
antes de César de Carvalho 
chegar ao poder e forjar docu-
mentos já este terreno perten-
cia a Pedro William Nabhan.

Em sede do tribunal a fa-
mília Pedro William Nabhan 
apresentou todo o tipo de pro-
vas mas o juiz Mariado Gaspar, 
agora, preferiu juntar-se ao ex-
-edil na usurpação de terrenos 

com DUAT assinados pelo 
próprio César de Carvalho, 
que simultaneamente reque-
reu o terreno para ele mesmo 
e assinou também ele com a 
mesma mão, a conceder-lhe o 
talhão. No mesmo acto, a mes-
ma pessoa requereu e atribui 
a ele próprio o que pertencia 
já a Pedro William Nabhan.

A sentença do juiz Mariado 
Gaspar, agora virou conversa 
em todas as esquinas da cidade 
de Tete, com o seu nome a estar 
ligado a tráfico de influência e 
provável corrupção, com abuso 
de poder à mistura. A sociedade 
suspeita agora que o próprio juiz 
esteja envolvido em qualquer 
esquema. É por isso opinião 
geral que o Gabinete Anti-Cor-
rupção deve-se interessar pelo 
assunto e ver que compromissos 
possam haver para que o juiz 
tenha produzido uma sentença 
que é tida como “escandalosa”.

Provas irrefutáveis recusadas 
pelo juiz 

Uma certidão passada pela 
Conservatória do Registo Pre-
dial de Tete, a que tivemos aces-
so, refere que o talhão em dispu-

ta, competentemente demarcado 
com uma área de 1455,9.450m2 
está inscrito, sob o número 
457, a folha 132, do livro G 
1, a favor de Pedro William 
Nabhan, natural da Manica.

A família William detém 
também o título de adjudicação 
emitido pelo extinto Ministério 
do Plano e Finanças, datado do 
ano 2004, a favor do cidadão 
Pedro William Nabhan, após 
ter pago ao Estado moçambi-
cano cerca de 14.660.813,00Mt 
(catorze milhões, seiscentos e 
sessenta mil, oitocentos e tre-
ze meticais, da antiga família).

Mais: a família tem tam-
bém um recibo no valor de 
1.451.420,00 MT (um milhão, 
quatrocentos e cinquenta e 
um mil, quatrocentos e vinte 
meticais), referente à SISA.

 
Direcção Provincial das 

Obras Públicas prova com 
medições no terreno que o 
talhão pertence à família 

William

A pedido da Família William, 
a 12 de Fevereiro 2013, antes 
da sentença “encomendada” 
ao juiz, a Direcção Provincial 
das Obras Públicas de Tete 
efectuou medições no referi-
do terreno, para produzir um 
parecer ao tribunal, mas o juiz 
Mariado Gaspar recusou tam-
bém essa prova. O parecer 
das Obras Públicas atribuía 
o terreno à família William.

Advogados indignados pedem 
transferência de Tete do juiz 

Gaspar Mariado

Vários advogados indignados 
com a actuação do juiz contac-
taram o Canal de Moçambique 
em Tete, para denunciar aquilo 
que apelidaram de “corrupção 
abusiva”. “O Juiz Mariado está a 
prejudicar pessoas por causa de 
dinheiro e isso é vergonhoso”.

Um outro advogado dis-
se que tem um processo em 
curso com ele, mas o juiz não 

aceita reconhecer o caso ou 
mesmo levá-lo a julgamento, 
embora o Ministério Público 
já se tenha pronunciado a fa-
vor do seu cliente. “Este juiz 
está ao serviço do dinheiro 
e não da justiça” desabafou.

Recurso indeferido
 
A família William pediu ao 

tribunal que a decisão tivesse 
efeitos suspensivos, como es-
tabelece o artigo 692 do Có-
digo do Processo Civil, mas o 
juiz indeferiu. Inconformada 
com a decisão, a família voltou 
a requer e interpôs o recurso. 

 A família William diz-se 
agastada com a decisão do tribu-
nal, no processo em causa e não 
entende em que circunstância 
César de Carvalho teria adqui-
rido aquele espaço, que está no 
seu quintal, mesmo depois de a 
família ter desembolsado avul-
tadas somas monetárias a favor 
do Estado, conforme atestam os 
documentos em nosso poder, 
sobre a tramitação para a ob-
tenção do título de propriedade 
do referido imóvel. “O senhor 
César devia ter pouca-vergonha 
na cara”, desabafa a família.

Chegar ao poder para roubar 
terras

  
 
César de Carvalho chegou ao 

poder em 2003, mas, já no seu 
último mandato, em finais do 
ano 2011 e 2012, começou a 
acelerar o seu império de terras, 
ilegais e legais e até usou máqui-
nas do Conselho Municipal para 
demarcar seus terrenos como 
se fossem obras do município.

Quando se iniciou o imbró-
glio nos finais de 2012, a família 
William viu o seu terreno inva-
dido por viaturas do município 
que vinham fazer o muro no ta-
lhão, e destruíram grande parte 
da plantação da família. Após a 
situação, a família William foi 
pedir explicações ao Conselho 
Municipal sobre a invasão do 
seu talhão, mas foram infor-
mados que as obras eram para 
proteger a estrada, visto que o 
terreno está à beira da estrada. 

Mas o facto é que terminada 
a obra do muro, o ex-edil de 
Tete apareceu com documentos, 
onde ele atribui a ele mesmo o 
terreno como sua proprieda-
de. (Canal de Moçambique)

Com ajuda do juiz presidente do Tribunal Judicial de Tete

Ex-edil de Tete usurpa terreno e atribui 
a ele próprio título de propriedade 

Juiz presidente da província de Tete, Mariado Gaspar, proferiu uma sentença “estranha” 
que ignora documentos autênticos e usa como base documentos “fabricados” a favor do 

ex-edil de Tete e membro do Comité Central do Partido Frelimo, César Carvalho
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  Matias Guente

A administração do distrito de 
Mabalane, na província de Gaza, 
sul de Moçambique, está a cons-
truir um palácio para o adminis-
trador local, que vai custar aos 
cofres do Estado 41.800.780,11 
meticais. Perto de 42 milhões 
de meticais, o equivalente a 
sete orçamentos anuais que o 
Governo aloca aos distritos no 
âmbito do combate à pobre-
za e desenvolvimento local.

O Governo do distrito de 
Mabalane lançou um concur-
so para apurar o empreiteiro 

Em contacto com o Canal 
de Moçambique, o adminis-
trador de Mabalane, Luís 
Sumbane, confirmou que as 
obras da construção do palá-
cio já estão em curso. Sumba-
ne justificou a construção do 
novo palácio com o facto de a 
actual residência onde mora, 

em Dezembro do ano passa-
do. De acordo com o anúncio 
de adjudicação divulgado pelo 
jornal “Notícias”, de 26 de 
Dezembro de 2013, o concur-
so de construção da residên-
cia oficial do administrador do 
distrito foi adjudicado à em-
presa “Ambas Construções”.

A empresa “Ambas Constru-
ções” está registada nas Enti-
dades Legais como sendo de 
Amâncio Simião Chivanguele. 
A justificação que se usa em 
operações onerosas do géne-
ro tem sido a de “criar con-
dições dignas” aos titulares 

ter sido cedida por uma empre-
sa do Estado e a Administra-
ção querer ter o prazer de ter 
património construído por si.

“A actual residência do ad-
ministrador funciona numa 
casa cedida a título definitivo 
pelos Caminhos-de-Ferro de 
Moçambique. Agora, estamos 

dos órgãos do Estado, mesmo 
sabendo-se que tantas vezes 
é evocada a falta de dinheiro 
do Estado para dar dignida-
de à vida dos cidadãos que de 
uma forma ou de outra contri-
buem para os cofres do Estado.

Mabalane é um distrito onde 
têm sido reportados casos de 
fome cíclica. As crianças che-
gam a abandonar a escola por 
causa da fome. O Estado não 
consegue prover comida para as 
populações mas há milhões de 
meticais para financiar constru-
ção de palácio do administrador.

à procura de um palácio pró-
prio. Andámos muito tempo 
sem gabinete do adminis-
trador e escritório. Já con-
seguimos. Neste momento 
estamos a construir a resi-
dência oficial do administra-
dor”, disse o administrador. 
(Canal de Moçambique)

Apesar de outras necessidades ficarem para trás em Gaza

Palácio de administrador 
de Mabalane vai custar 
42 milhões de meticais 

A administração usufrui de um edifício cedido em 
definitivo pelos CFM, mas o administrador diz que 

precisa de um edifício condigno

Administrador confirma que as obras 
já iniciaram
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– opinião de Joseph Hanlon no dia 19 de Março de 2014

– opinião de Joseph Hanlon, no 23 de Março de 2014

1. - É permitida Campanha Eleitoral desde já, mas não com recursos do Estado 

2. - Apresentação do candidato da Frelimo é uma violação da Lei da Probidade 
Pública e da Constituição da República

Campanha e a lei

O cidadão britânico Joseph 
Hanlon esmiuçou a polémica 
que tem feito do presidente 
do partido Frelimo e actu-

A lei eleitoral não suspende a 
Constituição. As garantias consti-
tucionais de liberdade de expressão 
permitem que partidos e candi-
datos façam campanha desde já. 
Mas há um ponto controverso no 
que se refere a Armando Guebu-
za apresentar o candidato da Fre-
limo, Filipe Nyusi em reuniões 
públicas da Presidência Aberta.

O Pais na edição de hoje (19 de 
Março), repete um equívoco comum.

A lei eleitoral (8/2013, o Títu-
lo III) estabelece: a “campanha 
eleitoral” oficial, tem início 45 
dias antes das eleições e termina 
48 horas antes do dia da votação.

A única proibição na lei é: “Nas 
quarenta e oito horas que prece-
dem as eleições e no decurso das 
mesmas não é permitida qualquer 
propaganda eleitoral.” Não há proi-
bição de “propaganda eleitoral” 

Ao introduzir o candidato da Freli-
mo à presidência e não os dos outros 
partidos em um comício popular como 
parte da Presidência Aberta, o Pre-
sidente Armando Guebuza violou a 
Constituição, bem como a recente Lei 
da Probidade Pública (Lei 16/2012) e 
a mais antiga Lei 4/1990, que continua 
em vigor, de acordo com pareceres 
jurídicos recebidos por este boletim.

Na semana passada, o Presiden-
te Armando Guebuza apresentou o 
candidato da Frelimo, Filipe Nyusi 
como a pessoa que irá substituí-lo 
como chefe de Estado. Isso desen-
cadeou uma onda de críticas. Ele foi 
forçado a defender-se na quinta-feira, 
em uma conferência de imprensa 
em Maua, Niassa, para dizer que ele 
estava apenas exercendo seu pró-
prio direito à “liberdade de expres-
são” e não fazer campanha política.

O Notícias de sexta-feira (21 de 
Março) no principal artigo, na pri-
meira página, informou que o Presi-
dente Guebuza disse na conferência 
de imprensa “eu tenho a obrigação 
de explicar, claramente, quem me 
vai substituir na chefia do Estado”.

al presidente da República, 
Armando Guebuza, o centro 
das atenções da sociedade, 
através da Imprensa, pelas 

antes dos 45 dias, o que seria uma 
violação manifesta da Constituição.

O principal objectivo do período 
oficial da campanha é dar um con-
junto de direitos adicionais para os 
partidos e candidatos, especialmen-
te no que diz respeito ao “reuniões 
e manifestações” e “fixação de car-
tazes”. Todos os candidatos “têm 
direito a dispensa do exercício das 
respectivas funções, sejam públi-
cas ou privadas”, e mesmo assim, 
são pagos por seus empregadores.

A lei impõe algumas restrições 
durante esse período. Não pode 
haver sondagens e o governo (e 
em certos casos, o sector privado) 
deve dar tratamento igual a todos 
os candidatos e partidos. Mídias 
do sector público, devem tratar de 
maneira igual todos candidatos e to-
dos os partidos têm direito a tempo 
de antena na rádio e TV públicas.

A questão aqui é se o Presidente 
da República, em eventos públicos 
convocados pelo Estado e financia-
dos pelo governo, pode apresentar 
um candidato de acordo com as 
suas preferências para a presidência.

Duras restrições são impostas ao 
presidente pelo Artigo 149 da Cons-
tituição: “O Presidente da República 
não pode, salvo nos casos expres-
samente previstos na Constituição, 
exercer qualquer outra função pú-
blica e, em caso algum, desempe-
nhar quaisquer funções privadas.”

Pode-se argumentar que isto sig-
nifica que o Presidente da República 
não pode exercer funções no partido 
político a que pertença. Mas, mesmo 
que a presidência da Frelimo seja con-
siderada aceitável “função privada”, 
ele certamente não pode exercê-la 
quando estiver a agir publicamen-
te como Presidente da República.

A recente Lei da probidade Públi-
ca (16/2012) é explícita. Artigo 27 
nas “Proibições durante o horário de 
trabalho”, existe uma proibição es-
pecífica de “promover actividades 
partidárias, políticas e religiosas.”

O Artigo 7 diz “O servidor pú-

suas afrontas à lei e Consti-
tuição da República no que 
respeita ao uso abusivo dos 
meios e fundos do Estado, 

Em sua primeira página de hoje, O 
Pais afirma que fazendo campanha 
para a Presidência, Filipe Nyusi está 
violando a lei ao iniciar sua campa-
nha mais de 45 dias antes da eleição. 
Isso não é verdade, e Nyusi e a Fre-
limo são livres para fazer campanha.

No entanto, a maneira pela qual 
Nyusi foi apresentado como o can-
didato da Frelimo pelo Presidente 
da República Armando Guebuza em 
um comício popular de Presidência 
Aberta em Lichinga, na segunda-
-feira, levantam questões a sua lega-
lidade. Guebuza pediu aos moçam-
bicanos que continuem dando seu 
total apoio ao candidato da Frelimo 
para as presidenciais de Outubro, 
assim como o apoiaram. O Notícias 
de ontem mostrou uma foto de Nyu-
si e Guebuza com o título “Nyusi 
apresentado à população do Niassa”.

A lei eleitoral (8/2013, o Título 

blico exerce o seu cargo no respeito 
estrito pelo dever de não discrimi-
nar, em razão da cor, raça, origem 
étnica, sexo, religião, filiação polí-
tica ou ideológica, instrução, situa-
ção económica ou condição social 
e pelo princípio da igualdade de to-
dos perante a Constituição e a lei.”

Vários outros artigos dizem 
que o servidor público não deve 
usar o património público, bens 
públicos, e os serviços de pesso-
al subalterno para fins pessoais.

Além disso, podemos citar o ar-
tigo 2 da Lei 4/1990, que ainda está 
em vigor, que diz “Aos dirigentes 
superiores do Estado para além dos 
deveres gerais contidos na lei fun-
damental e legislação específica, 
compete: … d) …Não utilizar a in-
fluência ou poder conferido pelo 
cargo para obter vantagens pessoais, 
proporcionar ou conseguir favores 
e benefícios indevidos a terceiros.”

Assim, parece claro que o Presi-
dente Armando Guebuza não pode 
usar a Presidência Aberta e nem 
outros eventos organizados pelo go-
verno para apresentar e promover 
um candidato presidencial particular.

isto é, dos contribuintes, a 
favor do candidato do seu 
partido, Filipe Jacinto Nyu-
si. Veja os dois artigos que 

III) também dispõe: “É expressa-
mente proibida a utilização pelos 
partidos políticos, coligações de 
partidos políticos ou grupos de ci-
dadãos eleitores proponentes e de-
mais candidaturas em campanha 
eleitoral, de bens do Estado, autar-
quias locais, institutos autónomos, 
empresas estatais, empresas públi-
cas e sociedades de capitais exclu-
siva ou maioritariamente públicas.”

A Presidência Aberta é financiada 
pelo Estado e apresentar um candida-
to político em uma reunião do gover-
no parece uma clara violação da lei.

Esta será uma questão pro-
blemática nos próximos meses.

A AIM informou ontem que ao fa-
lar na sua qualidade de presidente da 
Frelimo, em uma reunião com todos 
os 49 presidentes dos municípios 
da Frelimo, Guebuza disse que eles 
devem aproveitar todas as oportuni-

E a Lei da Probidade Pública 
(16/2012) e Lei 4/1990 aplicam-se 
a outras figuras da Frelimo seniores, 
como ministros, presidentes muni-
cipais e administradores distritais. 
Em uma democracia eleitoral é ob-
viamente correcto que o partido go-
vernante faça campanha para ser re-

A lei eleitoral (8/2013) estabelece 
um período para a “campanha eleito-
ral” oficial, que começa 45 dias antes 
da eleição e termina 48 horas antes 
do início da votação. Este período de 
campanha dá direitos extras aos par-
tidos, e impõe limites aos meios de 
comunicação social de propriedade 
pública e a proibição de sondagens. 
Também proíbe “propaganda eleito-
ral” nas 48 horas antes da votação. 
Mas não há outras proibições de cam-
panha eleitoral ou propaganda. Isso 
significa que os partidos e os candi-
datos podem começar a campanha 
agora e já podem distribuir material 

o articulista escreveu sobre 
a matéria, e repare na evo-
lução da sua opinião entre o 
dia 19 e o dia 23 de Março:

dades ao falar com os eleitores, com 
organizações da sociedade civil, ou 
com a media, “para falar da vida e 
obra de nosso candidato, o camarada 
Filipe Nyusi”. Guebuza exortou os 
presidentes para que se vistam com 
t-shirts com a imagem de Nyusi, 
e façam uso de outros materiais de 
propaganda com a sua fotografia. Os 
Presidentes da Frelimo têm o dever 
de promover Nyusi, disse Guebuza.

Sobre isso, a lei é clara. Os pre-
sidentes municipais da Frelimo 
não podem usar os seus escritórios, 
o pessoal ou a presença em fun-
ções oficiais para promover Nyusi. 
Campanha é permitido desde já, 
mas por apresentar Nyusi como 
candidato no comício em Lichinga, 
o Presidente Guebuza incentivou 
os membros da Frelimo à violar 
a lei no que se refere ao apoio do 
Estado ao candidato da Frelimo. 

eleito. Mas Moçambique aprovou 
uma série de leis para limitar a ca-
pacidade do partido do governo ob-
tenha vantagem injusta. E o debate 
já começou, no sentido de perceber 
em que medida a Frelimo pode usar 
sua posição como partido do gover-
no para promover a sua reeleição.

de campanha. Não existe nenhuma 
proibição de realização da campanha 
ou propaganda política antes do pe-
ríodo oficial da campanha (45 dias).

Nós, no entanto, cometemos um 
erro. A proibição de utilização de 
bens do estado na lei 8/2013 aplica-
-se apenas durante o período da 45 
dias da campanha, e não de forma 
mais ampla, como sugerimos. No en-
tanto, como observamos acima, a Lei 
da Probidade Pública apresenta uma 
proibição muito mais ampla do uso 
de recursos do estado e instalações 
para fins partidários. (Com a devida 
vénia do Canal de Moçambique)

“Mão externa” embrulha-se e 
desembrulha-se com Guebuza

Nota adicional de Joseph Hanlon
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Nyusi ainda não chegou lá 
e já mostra indiferença 
pela legalidade

Para nós está claro que o Presidente da República está ciente de que está a 
violar vários dispositivos legais com particular destaque para a Constituição 
que jurou cumprir e fazer cumprir. Ao continuar a promover a campanha 
eleitoral de Filipe Nyusi, Armando Guebuza não só o faz para colocar Nyusi 
em vantagem comparativa em relação aos seus potenciais adversários. Faz 
isso principalmente por uma questão de arrogância e de subalternização de 
tudo o resto, mas acaba por revelar estar consciente de que o seu candidato 
sofre de um deficit de popularidade, por um lado, ainda que lhe passe ao lar-
go que quanto mais andarem juntos maior é o serviço que está a prestar aos 
cidadãos que assim facilmente se aperceberão que é tudo farinha do mesmo 
saco – o tal saco de que só alguns moçambicanos são servidos e por isso não 
sobra nada para os milhões de outros destinados a viver na miséria se o País 
continuar entregue à mesma gente.

Num País em que realmente houvesse instituições que se dessem ao res-
peito, Guebuza não se atreveria a fazer o que está a fazer. Mas aqui é assim 
enquanto o povo com o seu voto não curto-circuitar este regime para que 
finalmente haja outros moçambicanos fora do complot actual a entrarem 
nos dossiers do Estado e acabarem de uma vez por todas com este clima de 
abuso do Poder.

Guebuza acredita que está acima da Lei, dos moçambicanos e tudo quanto 
o rodeia. E como as instituições de Justiça não se pronunciam na dimensão 
das competências que lhes estão atribuídas, o que restará aos cidadãos? Fi-
cam à espera que a Lei impere ou reagem para pôr ordem no Estado? O que 
resta fazer quando quem está para dar bons exemplos se comporta de forma 
tão abusiva e desrespeitadora dos preceitos do próprio Estado? 

Guebuza está desde o dia 17 de Março a “pontapear” a Lei e não com 
muita estranheza, pois nenhuma instituição do Estado se preocupa com isso.

A atitude de Guebuza de “rasgar” a Constituição e se comportar como um 
verdadeiro “fora-da-lei” de forma impune, vem mostrar o que sempre disse-
mos neste jornal, em relação à separação de poderes. Ela praticamente nun-
ca existiu. Quando se tratou da legislação eleitoral evocou-se a necessidade 
de respeitar a separação de poderes e viu-se que o País acabou em mais uma 
situação de autêntica guerra civil que só quem não morre com ela insiste em 
negar que existe. Para depois se aceitar tudo e mais alguma coisa depois de 
morrerem centenas de soldados inocentes e ingénuos que só têm estado a 
servir para Guebuza e os seus lacaios encherem os bolsos.

Guebuza de facto acaba por ser o efectivo Procurador-Geral desta Repú-
blica, o verdadeiro presidente do Conselho Constitucional, o presidente da 
Assembleia da República e o presidente da Comissão Nacional de Eleições. 
Está rodeado de moleques que nem são capazes de ter a hombridade de se 
demitirem perante tão severa humilhação.

Todos que oficialmente se intitulam titulares destes cargos não pas-
sam de marionetas, às ordens de Guebuza, ao fim ao cabo cúmplices 
do autêntico golpe contra a respeitabilidade do Estado. Não passam 
de fantoches que foram colocados a prestarem-se a tudo o que de mais 
vergonhoso levou outros dignitários ao longo da História a revelarem-
-se incapazes de perceberem a tempo que acabariam com o rótulo de 
vergonhosos traidores.

Quem se presta a chancelar actos marginais, inconstitucionais e todas as 
práticas que consubstanciam retrocesso civilizacional só poderá acabar en-
vergonhando os nomes de Família que transportam, mas nem isso entendem. 

Parece-nos claro o artigo 149 da Constituição da República quando esta-
belece que “o Presidente da República não pode, salvo nos casos expressa-
mente previstos na Constituição, exercer qualquer outra função pública e, 
em caso algum, desempenhar quaisquer funções privadas.”

Não vemos que dúvida possa ter o Conselho Constitucional para agir ao 
ver que Guebuza está a juntar o partido e o Estado ao promover a campanha 
eleitoral do seu candidato em funções do Estado e com dinheiro público. 
Não se move e irá aparecer-nos certamente a desculpar-se que por lei não 
têm capacidade de ter iniciativa. Mas então porquê aceitam continuarem a 
“servir” a Pátria desta forma tão vil?

O artigo 27 da Lei de Probidade Pública também é claro ao estabelecer, 
quando se refere a proibições, a proibição da promoção “de actividades par-
tidárias, políticas e religiosas.” Onde anda a tal Comissão de Ética criada 
com a Lei de Probidade Pública? Também está surda, cega e muda...

A mesma Lei diz no Artigo 7 que “O servidor público exerce o seu cargo 
no respeito estrito pelo dever de não discriminar, em razão da cor, raça, ori-
gem étnica, sexo, religião, filiação política ou ideológica, instrução, situação 
económica ou condição social e pelo princípio da igualdade de todos perante 
a Constituição e a lei.” Ora ao apresentar Nyusi como seu candidato Guebu-
za na sua qualidade de chefe de Estado está simplesmente a esquartejar a lei 
da Probidade Pública.

É caso para perguntar que raio de Presidente da República é este que te-
mos que não respeita as leis do seu próprio Estado? 

Que exemplo quererá Guebuza dar aos demais moçambicanos comportan-
do-se desta forma infame e vil?

Que presidente da República quer Nyusi ser com este exemplo que está a 
seguir de falta de respeito pelas leis e a Constituição? 

O Povo eleitor não pode deixar-se enganar!
Os analistas do regime congregados no G40 e de mesquinhez equiparada 

tentam a todo o custo “ajeitar” a Lei, no lugar de interpretá-la. É mesmo uma 
desgraça o que andamos a ouvir nas TVs, tudo na tentativa de defenderem 
um exímio “fora-da-lei” que calha ser chefe de Estado.

O Artigo 35 da Lei n.º 7/2014 de 22 de Fevereiro define como campanha 
eleitoral, “a actividade que vise, directa ou indirectamente, promover candi-
daturas, bem como a divulgação de textos, imagens ou sons que exprimam 
ou reproduzam o conteúdo dessa actividade”. Sublinhamos promover candi-
daturas para elucidar que é mesmo uma questão de má-fé o chefe de Estado 
aparecer publicamente a negar que não está a violar a lei. 

A cumplicidade do senhor Filipe Nyusi prova que quer continuar a ser um 
candidato ilegal. Um candidato que não respeita as leis e ainda assim pede 
ao Povo para o eleger só pode ser considerado à partida um incapaz de estar 
à frente de qualquer coisa.

Um candidato que já abusa de fundos públicos muitos antes de chegar ao 
poder; um candidato que abraça a arrogância e caminha em direcção contrá-
ria à lei, só pode estar a demonstrar-nos que pensa que o Povo é estúpido. 
Por isso o Povo deve desde já convencer-se de que este candidato não serve 
a Moçambique, nem mesmo se ainda viermos a assistir a outras cumplici-
dades de última hora, como nos revelam notícias que indiciam que outros 
ou outras ainda poderão dar uma cambalhota nas suas convicções até aqui 
defendidas, comprados ou compradas para se disporem a vender a alma ao 
diabo. (Canal de Moçambique)
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Por: Noé Nhantumbo     

Ofensiva crítica coordenada e 
mediatizada a todo o vapor…

A coberto dos holofotes 
das televisões de serviço 
mantém-se uma tendência 
de transmitir a mensagem 
de que a Renamo está er-
rada e que é criminosa por-
quanto o governo já aco-
lheu as suas reivindicações.

Observações e afirma-
ções caricatas de quem 
bem sabe o que diz. Men-
tira grosseira e perigosa 
porque pode influenciar 
muitos a acreditarem na-
quilo que os analistas de 
serviço querem fazer crer.

Desamamento tem de ser 
dos dois beligerantes. Quem 
ignora que as FADM, PRM, 
FIR, SISE obedecem rigo-
rosamente ao partido Fre-
limo? Quem não sabe que 
estrutura de comando des-
tes órgãos de defesa e segu-
rança são preenchidos com 
pessoas da plena confiança 
da liderança da Frelimo?    

Desarmar a Renamo tem 
de ser algo feito simulta-
neamente com o desarma-
mento das forças milita-
rizadas afectas à Frelimo.

Qualquer coisa diferen-
te disto é um malabaris-
mo perigoso, continuação 
de demagogia lesa-pátria.

Quando a maioria dos 
moçambicanos manifesta 
esperança de que os mala-
baristas tenham se conven-

cido de que suas artimanhas 
haviam sido descobertas 
e desbaratadas repetem-se 
sinais preocupantes de que 
uma certa comunicação so-
cial escolheu a via do logro 
e da “pintura” dos factos.

Será tão difícil acei-
tar que as cartas estavam 
sendo baralhadas e dis-
tribuídas de maneira con-
trária às regras de jogo?

Quando JAC reconhe-
ce publicamente que seu 
maior erro foi não desarmar 
a Renamo o entrevistador 
terá se esquecido ou não 
convinha expor as causas 
reais do falhanço em desar-
mar a Renamo. Inclino-me 
mais para a hipótese de que 
o jornalista não tinha como 
fazer tal pergunta ou que 
estava fora de questão res-
ponder a tal pergunta tendo 
em conta a estratégia eleita.

Reconheça-se que jamais 
houve vontade de equili-
brar os pratos da balan-
ça do poder. Houve uma 
firme vontade de manter, 
controlar e exercer o po-
der com exclusividade in-
dependentemente dos re-
sultados eleitorais ou dos 
preceitos democráticos. 

Alguém supunha que um 
arrastamento de situações 
dúbias e favoráveis seriam 
o suficiente para esmagar 

ou entorpecer a vontade da 
Renamo. Um processo mais 
ou menos longo de acções 
políticas, económicas e fi-
nanceiras coordenadas e 
executadas com rigor leva-
riam a Renamo ao desapa-
recimento. Com isso terão 
os membros que ousaram 
exprimir sua convicção de 
que a Renamo era “favas 
contadas”. Mariano Matsi-
nhe e Marcelino dos Santos 
que o digam ou repitam pois 
dizer já o tinham dito…

O desrespeito gradu-
al da lei e demais e de-
mais imperativos legais 
do país tem dado mostras 
de que há pessoas que 
se colocam acima da lei.

Sem argumentos fortes e 
demonstrativos de força de 
reacção ao nível militar é 
difícil imaginar os proces-
sos políticos e democráti-
cos acontecendo no país.

Falcões e quadros de um 
partido centralizador e cen-
tralizado estavam afiando as 
facas para degolarem tudo 
e todos que se opusessem 
aos desígnios de submeter e 
continuar a manietar a von-
tade dos moçambicanos.

Não é por acaso que a 
PRM/FIR se transformou 
em “quinta coluna” de auxí-
lio e apoio ao CNE/STAE. 

A mediocridade analítica 

evidenciada pelos que se-
manalmente nos brindam 
com seus dotes oratórios 
nas TV’s acorrentadas ao 
regime, demonstra clara-
mente o que está em causa, 
o que são as instruções pre-
vias, o que importa defen-
der, qual a toxina eleita para 
os ataques mais próximos.

Faz pena e dó ver tantos 
jovens catalogados inte-
lectuais, críticos e acadé-
micos arrastando discursos 
insonsos e desnaturados.

O tamanho do bolo é 
vistosamente atraente e 
quando se conhece a his-
tória de recompensa larga 
pelos serviços prestados.

Já ninguém está dis-
posto a engolir mentiras 
espinhosas embrulha-
das em papel de prenda.

Há que contrariar o dis-
curso enganador e entor-
pecente de uma comuni-
cação social intoxicante.

Os dinheiros públicos 
drenados para acções de 
intoxicação política do 
eleitorado potencial re-
querem questionamento 
em sede de parlamento.

O habitual e normal-
mente aceitável deve co-
meçar a ser questionado 
em nome da democracia 
política e económica. 

A bela retórica e os dis-

cursos de conveniência 
são de utilidade a bre-
ve trecho mas não resis-
tem ao tempo e a crítica.

Está ficando claro que 
as demissões seguidas 
de nomeações de pesso-
as para ocuparem cargos 
de chefia em determina-
dos órgãos de comunica-
ção social pública tinham, 
objectivos bem precisos e 
previamente delineados.

Certas inserções e ar-
tigos, análises e pontos 
de vista seriam inacei-
táveis para editores com 
outra lógica e postura.

A batalha pela demo-
cracia em Moçambique 
é um movimento que diz 
respeito a todos mesmo 
os que se negam a reco-
nhecer que as mudanças 
são necessárias e urgentes.

Não se pode continu-
ar uma coabitação pe-
rigosa com corrupção, 
nepotismo e crimes.    

Todas as frentes, todos 
os locais e sectores são de 
batalha para que Moçambi-
que se adeqúe ao primado 
da lei, da democracia, da 
dignidade, da tolerância e 
solidariedade. Uma meia 
dúzia de “chicos espertos” 
não pode condenar mi-
lhões a uma vida abjecta… 
(Canal de Moçambique)

Opinião

Análise unilateral ao serviço do regime do dia…

publicidade



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 26 de Março de 20148

Daviz Simango, a 
Esperança do Povo

Agora, pois, temei o Senhor 
e servi-o com toda a retidão e 
fidelidade. Tirai os deuses que 
serviram vossos pais além do 
rio e no Egito, e servi o Senhor.

Porém se vos desagrada servir o 
Senhor, escolhei hoje a quem que-
reis servir: se aos deuses, a quem 
serviram os vossos pais além do 
rio, se aos deuses dos amorreus, 
em cuja terra habitais. Porque, 
quanto a mim, eu e minha casa 
serviremos o Senhor. (Js. 24,15)

Com um dos principais candi-
datos das Eleições Presidenciais 
do próximo 15 de Outubro, em 
parte incerta; um outro envolvido 
em actos fraudulentos; só resta ao 
povo moçambicano, o candidato 
do Movimento Democrático de 
Moçambique, que, ao que tudo 
indica e eu desejo, ardentemen-
te, seja o Engenheiro Daviz Si-
mango. E explico porque razão. 

Na verdade, parece escusado 
equacionar a possibilidade de o 
próximo presidente vir a ser o líder 
da RENAMO, mesmo reconhe-
cendo o seu papel importante para 
o processo democrático em Mo-
çambique, uma vez que, simples-
mente,  está ausente, num momento 
fulcral para o processo eleitoral que 
se avizinha e, a não ser que eu me 
engane e muito, está a esgotar-se o 
tempo para que possa apresentar 
um projecto político consequente 
e sufragável. E esta deve ser a es-
tratégia dos seus inimigos naturais 
e seus verdadeiros adversários po-
líticos e digo verdadeiros, porque, 
espertinhos que são, tem o hábito 
de lhe colocar, nos olhos, o Movi-
mento Democrático de Moçambi-
que e seu candidato, como alvo a 
abater, para melhor, o distraírem e 
desfocá-lo da sua agenda política.

Além do mais, não havendo uma 
cessação formal dos confrontos ar-
mados, torna-se, simplesmente, 
impossível, ao líder da RENAMO, 
aparecer e preparar o  pleito elei-
toral. A ideia aqui, será, libertá-lo, 
fora de hora, quando já não existir 
hipóteses reais para uma compe-
tição leal, justa e equilibrada. Ali-
ás, esta técnica já foi usada e com 
que sucesso, quando candidatos de 
peso, como Luísa Diogo e Aires 
Ali, foram eliminados pela Comis-

são Política do Partidão, da lista de 
candidatos, para depois virem a ser 
reabilitados no limiar da corrida e 
depois, ainda estonteantes da ex-
clusão, ser arrastados para o ringue, 
onde, foram, simplesmente, fulmi-
nados e abatidos sem misericórdia.

Parece evidente então, que se o 
líder da RENAMO for mantido 
longe da corrida, neste momento 
de preparação, para depois ser re-
cuperado na última hora e repesca-
do para o combate, o aguarda uma 
estrondosa derrota. E uma vez que 
esta estratégia está a resultar, não 
me parece que valha a pena contar 
com ele para a mudança, mesmo, 
repito, reconhecendo a sua impor-
tância no processo democrático e 
a grandeza da sua estatura política, 
enquanto resistente da ditadura e 
um dos mentores do espaço polí-
tico caracterizado pelo pluralismo, 
liberdade e democracia, como ele 
próprio gosta de se referir, Pai da 
Democracia em Moçambique.

Portanto, com Dlakama fora 
do barulho, restariam o candida-
to do Partidão e o candidato do 
Movimento Democrático de Mo-
çambique. Ora, o primeiro, como 
todos sabemos, resultou, dentro 
do próprio partido que o elegeu, 
de um processo pouco transpa-
rente, caracterizado por barulhos 
e ilegalidades decorrentes da falta 
do cumprimento rigoroso dos es-
tatutos e regulamentos internos. 

Ora, tendo se beneficiado da 
viciação de normas que impediu 
que os seus pares concorrentes, 
pudessem ter igual tratamento 
e oportunidade de preparar suas 
campanhas, ganhou folgadamen-
te, na mesma medida que o gosto 
das ilegalidades se implantava no 
seu coração, uma vez que viu, com 
seus próprios olhos que o crime 
compensa, ao ganhar a eleição, 
sem problemas, nem reprimendas, 
nem nada de nada, já que os injus-
tiçados, preferiram o silêncio, num 
caso que requeria impugnação, 
anulação e repetição do acto eleito-
ral, para repor a verdade dos factos. 

Na verdade, a partir do momen-
to que foi reconhecido o direito de 
os outros concorrentes participar 
do pleito, também devia ter sido 
reconhecido o direito de os possí-
veis concorrentes dispor de igual 
período para preparar suas can-

didaturas e manifestos eleitorais, 
coisa que não aconteceu, mas de 
forma quase anedótica, os recla-
mantes foram arrastados para uma 
eleição, para a qual ainda não es-
tavam, devidamente, preparados, 
ocupados que estavam em exigir 
fazer parte do acto. E não admira, 
por isso que tenham sido cilindra-
do, esmagados e caído no ridículo.

Confortados por este expediente 
de injustiça e imoralidade, não é 
que candidato e mentor decidem 
brindar os moçambicanos, ainda 
não refeitos do primeira farsa, de 
uma segunda vaga de ilegalidades 
e contra-sensos. Na verdade, os 
dois pensam e tem provas de que, 
em Moçambique, ilegalidades e 
injustiças, criam um sururu, mas 
não consequências de maior nem 
de temer, já que a nossa história 
de exemplos está cheia, ora veja-
mos, só para refrescar a memória:

Quando à guisa de marxismos, 
pastores e simples praticantes fo-
ram arrastados para as prisões, seus 
bens confiscados, pelo simples fac-
tos de professarem suas religiões; 
nada depois aconteceu aos mento-
res e executores de tais vis propó-
sitos e até parece que volvidos não 
muitos anos, pastores e dignatários 
das religiões mostram um respeito 
e amizade a tais carrascos que estes 
só podem acreditar que seus actos 
vis foram, incompreensivelmente, 
até benéficos para aqueles; quando, 
o partidão foi acusado de excluir de 
forma injusta, brutal e vergonhosa, 
o Movimento Democrático de Mo-
çambique de concorrer em muitos 
círculos eleitorais, a pena que lhe 
coube foi ganhar as eleições de 
forma esmagadora. E a lista podia 
aumentar e os exemplos podiam 
continuar, mas tudo vai no senti-
do de mostrar que estas coisas de 
violação à lei e da Constituição, 
nesta pérola do Índico, traz bene-
fícios a quem as pratica. Por isso 
não admira que certos candidatos 
e seus mentores as pratiquem de 
forma reiterada e quase obsessiva. 

Mas eu creio e muitos homens e 
mulheres, jovens e velhos, também 
acreditam que o tempo da impuni-
dade está a esgotar-se. Crêem que 
candidatos e seus mentores que re-
correm, de forma premeditada, me-
tódica e repetitiva ao expediente do 

engano e da fraude, não são dignos 
de estar a frente dos nossos destinos.

Como aceitar que pessoas indi-
viduais ou em associação de tipo 
bando de malfeitores pisem as leis, 
ignorem os conselhos e façam vis-
ta grossa aos protestos do povo? 
Como aceitar que fundos públicos 
sejam usados, ostensivamente, 
para promover a imagem de um 
particular e para fins particulares? 
Como admitir que homens que re-
correm, frequentemente, a violação 
grosseira das normas, possam ser 
garantes das leis e da Constituição?

Ora, não havendo dúvida razoá-
vel de que o candidato do Partidão 
está envolvidos em actos repug-
nantes como os que acabamos de 
referir, também fica fora de consti-
tuir qualquer alternativa governati-
va, quer seja condenado, quer não, 
por praticar tais actos ou por estar 
associado a pessoas que pratiquem 
tais actos, pelo que nesse caso e 
nesse contexto, só nos resta uma 
única esperança, uma única bóia 
de salvação: o candidato do Movi-
mento Democrático de Moçambi-
que, que eu creio e desejo, arden-
temente, que seja o Engenheiro 
Daviz Simango; não só porque é o 
único que escapa e sabe escapar ao 
jogo sujo do partidão, mas também 
e, sobretudo, porque ele tem mos-
trado ser um homem imaculado, 
cumpridor da lei, íntegro e acima 
de qualquer suspeita ou suspeição.

Com efeito, um Presidente da 
República não pode ser alguém 
que inspire cuidados ou alguém 
cujos actos, regularmente, estão 
mergulhados em polémicas, sus-
citem dúvidas e condenações.

Mas não só isso, um Presidente 
da República tem que ser alguém 
cuja eleição não foi decidida, por 
exemplo, num dia, numa reunião 
polémica de duas centenas de 
almas, caracterizado por golpes 
baixos e outras vergonhas indis-
critíveis. Deve, sim, um presiden-
te da República ser alguém cuja 
eleição ou nomeação resulta de 
um consenso alargado da popu-
lação que se vai construindo ao 
longo dos anos, como aconteceu 
com Mandela e com Obama, no 
segundo Mandato. Um consenso 
que nasce da visão dos seus feitos, 
quer no que tange a gestão da coisa 

pública, quer no que tange a  ima-
gem de si que constrói e transmite.

Ora, o Engenheiro Daviz Si-
mango tendo sido, diversas ve-
zes, agraciado como o melhor 
gestor municipal em África, em 
frente dum dos municípios mais 
importantes do país e por sinal, 
mais complexo, ao atender a sua 
localização estratégica e central e 
cumulativamente, tendo sido ca-
paz, em cinco anos, de criar uma 
alternativa política surpreendente 
na história de África, sem recurso 
à violência, nem a nenhum ou-
tro expediente condenável, mas 
baseando-se, simplesmente, nas 
possibilidades e oportunidades 
que a lei lhe confere, emerge como 
sendo o político mais visionário 
e mais preparado para assumir os 
destino de um Moçambique que 
quer ser líder e exemplo em África.

Olhando também para a sua ca-
pacidade de aglutinar interesses e 
sensibilidades, enquanto fundador 
e dirigente do Movimento Demo-
crático de Moçambique que avan-
ça na mesma velocidade e propor-
ção tanto para o Norte, como  para 
o Sul, a partir do Centro, emerge 
como o homem certo para unir os 
moçambicanos, nesta fase difícil e 
delicado da sua história. Aliás, pa-
rece ser o único líder de topo actual 
que pode se orgulhar de o seu nome 
e o nome da sua família fazer inve-
ja tanto na saga libertadora, como 
na saga da resistência ao comunis-
mo e estrangeirismos pós-indepen-
dência, o que significa, ipso facto, 
que mais facilmente, poderá ser a 
ponte entre as várias gerações e es-
paços do universo político de Mo-
çambique de hoje, já que está em 
posição de perceber as linguagens 
e vocabulários dos dois principais 
campos políticos dominantes em 
Moçambique. Neste sentido, ele 
não só simboliza a união e unida-
de dos moçambicanos, como tam-
bém é a face visível da luta pela 
liberdade e Auto-determinação.

Insigne representante de uma 
nova geração de moçambicanos 
que quer afirmar-se pela ousadia 
e capacidade empreendedora, é 
um exemplo vivo daquilo que um 
homem é capaz de ser e fazer, na 
medida em que não só concedeu e 

(Continua na página seguinte)

Novos Rumos

Por: Silvério Ronguane
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Por: Amade Camal

No passado fomos impedidos de participar na governação (...) Pós Independência fomos restringidos de reflectir 
(...) Hoje somos afastados pela classe dirigente, que não tem capacidade de diálogo, não tem vontade e respeito 

pelas leis e pelo povo (...)Não é possível continuarmos a governar o país como se fazia há 50 anos. 

Nova economia
Direitos Fundamentais

No passado fomos (moçam-
bicanos) impedidos de partici-
par na governação pelo sistema 
colonial. Pós Independência fo-
mos restringidos de reflectir por 
causa dos blocos da guerra fria. 
Hoje somos afastados pela classe 
dirigente, que não tem capacida-
de de diálogo, não tem vontade 
e respeito pelas leis e pelo povo. 
Porém no que diz respeito ao seu 
“enriquecimento” estes dirigen-
tes independentemente das alas 
ou partidos, partilham consensos.

Os bons governos posicio-
nam-se para as grandes mu-
danças mundiais em curso, no-
meadamente pela falência do 
capitalismo selvagem na sua 
forma tradicional ocidental (au-
to-regulação), e naturalmente o 
empobrecimento das suas eco-
nomias. Como consequência o 
eixo do poder retorna ao Oriente.

Essa transferência do poder 
é forçada pelo novo-eixo, fun-
damentalmente pela cultura 
da - Preservação da paz, esta-
bilidade política, justiça social, 
capacidade de gerar riqueza, 
de reter riqueza sustentável, 
e investir permanentemen-
te, e a  médio e longo prazo:

1- Investimentos permanentes 
serão – na Paz, Educação e Saúde;

2- Investimentos a mé-
dio prazo serão – nas insti-
tuições de Segurança Públi-
ca, Justiça, e Democracia;

3- Investimentos a longo pra-
zo serão –  Capitalização os re-
cursos humanos, dos recursos 
naturais, particularmente hídri-

ajudou a construir uma identidade 
própria para uma cidade, como 
também para um partido, mas so-
bretudo, para uma juventude que 
recusa aceitar e crer que o destino 
de Moçambique foi, definitiva-
mente, inscrito, na Tanzânia ou em 
qualquer outra aldeia perdida nas 
Matas de Madjedje. Pelo contrário 

cos, alimentares e energéticos.
Uma grande parte dos inves-

timentos estratégicos (recursos 
minerais, terra arável e poten-
cialidades hídricas) estão a ser 
investidos (comprados)  entre 
outros,  maioritariamente através 
de fundos soberanos SWF- Sove-
reing Wealth Funds (capitais per-
tencentes a tesouros de países).

Em outras palavras muitos 
investimentos das multinacio-
nais são efectuados com capitais 
de origem SWF “estatais” uma 
modernidade de empresas esta-
tais viradas para o estrangeiro .

São através destes fundos 
(centenas de triliões de USD) 
que se compram empresas es-
tratégicas – distribuidoras de 
água públicas, produtoras e 
distribuidoras de energia, se-
guradoras, bancos, provedoras 
de telecomunicações, reservas 
minerais, grandes porções de 
terra arável, barragens,  etc.

Parte considerável destes 
grandes investimentos em Mo-
çambique, são com capitais das 
SWF – As multinacionais apre-
sentam propostas atractivas e os 
SWF (fundos soberanos)  dis-
ponibilizam os capitais com ga-
rantia de um retorno generoso.

Este novo modelo de “em-
presas estatais” espera-se que 
nos próximos 10  anos repre-
sentem capitais equivalentes 
a 20% da capitalização mun-
dial. E este volume de capi-
tais demonstra o seu enorme 
poder se considerarmos que 
em 2007 o SWF mundial equi-
valia 700 mil milhões de USD.

encarna o espírito do novo Moçam-
bique, da juventude rebelde e altiva 
que cresce e se desenvolve nas nos-
sas cidades e que abraçou as novas 
tecnologias e redes sociais, as no-
vas tendências mundiais e quer 
afirmar em África e no mundo, um 
Moçambique Moderno e Próspero.

Amante da simplicidade e das 

Moçambique é um desses 
destinos do SWF particular-
mente devido aos recursos 
energéticos, minerais, hídricos, 
e potencialidades agrícolas.

Porém não se conhece alguma 
estratégica nacional para fazer 
face aos novos desafios. Apreen-
di que os menos desenvolvidos  
não devem refutar as moderni-
dades tecnológicas . Pelo con-
trário devem usá-las a seu favor.

Mas neste momento o Gover-
no contínua a abordar os grandes 
investimentos como antigamen-
te: Alguém tem capital, descobre 
oportunidades ou recursos es-
cassos, tem acesso a tecnologia, 
tem mercado e vem empreender 
na expectativa de gerar lucros.

Os grandes investidores da 
actualidade SWF têm muito 
mais razões para os seus inves-
timentos além dos investidores 
tradicionais: Reservar recursos, 
posicionarem-se geo-estrate-
gicamente, beneficiarem-se da 
onda de crescimento dos países 
em desenvolvimento, expor-
tarem tecnologia, exportarem 
recursos humanos, e condicio-
nar o nosso desenvolvimento 
através da sub-facturaçāo, etc.

Um país bem governado deve 
prever tendências da evolução, 
estudá-las, desenvolver planos, 
estratégias, com o objetivo de 
preservar as suas riquezas, e va-
lorizá-las de forma sustentável.

Nenhuma geração tem o di-
reito de usurpar as riquezas 
do ESTADO. A preservação 
dessa riqueza é tão importante 

tradições do nosso povo que trans-
parece quando caminha e corre, 
lado a lado, com os mais peque-
nos e simples cidadão; quando de 
município em município, de palmo 
em palmo, luta e reclama a autar-
quia e governo local, base e alicer-
ce da soberania e auto-determina-
ção de qualquer povo civilizado.

como a independência do país. 
Cada geração terá o seu gran-
de desafio e o seu momento de 
glória. Heróis haverão outros 
e muitos em todas as épocas.

Não é possível continuar-
mos a governar o país como se 
fazia há 50 anos. Não é pos-
sível continuar a negociar re-
cursos estratégicos como ne-
goceiam-se bens de consumo.

Não é possível continuarmos 
a governar sem  acrescentar 
valor  nas riquezas primárias: 
Agro-industrias, indústria ma-
deireira, têxteis, industria de 
refinaria de gás e redes de dis-
tribuição, aproveitamento do 
carvão nas diversas indústrias 
siderúrgicas e produção de 
energia e energéticos, Industria 
de lapidação de pedras semi-
-preciosas e preciosas, industrias 
de produção de mosaicos de 
mármore e granitos, industrias 
de aproveitamento de produtos 
do mar com valor acrescenta-
do, industria de turismo, etc.

O mundo caminha para um 
mercado competitivo de forma 
agressiva nas matérias-primas, 
recursos hídricos, produção de 
alimentos e hidrocarbonetos.

Alguns países compram recur-
sos naturais (matérias-primas, 
hidrocarbonetos e outros ) en-
quanto possuem os seus recur-
sos mas mantém-nos como suas 
reservas estratégicas. É o caso 
dos EUA, CHINA , NORUE-
GA e muitos outros. Porquê? – 
Porque estes países produzem 
“pensamento” através das suas 
academias, serviços inteligen-

Inconformado e sonhador, Tra-
balhador e Solidário, Líder e Ci-
dadão Comum, me parece, que 
aglutinando em si, qualidades su-
periores e contrastantes entre si, 
inspira quem dele se aproxima, 
conforta quem o divisa de longe; 
ampara os desanimados e precede 
os campeões e empreendedores.

tes, gabinetes de estudos, fórums 
científicos, debate público, a que 
os americanos chamam “Con-
selho Nacional de Inovação”.

O Governo não deve ter receio 
da opinião diversificada, crítica, 
ou até contrária. Os “pensadores” 
devem ser livres de processar 
ideias, debatê-las, amadurecê-las 
nos diferentes estágios. Pelo con-
trário, o Governo deve incenti-
var isso apoiando e valorizando.

Moçambique preci-
sa de um Estado inter-
ventor nos investimentos. 

Não nos deixemos emba-
lar com a escola do “capital 
liberal” porque os pais des-
sa teoria também apostaram 
no “Capitalismo de Estado”.

As grandes empresas como 
a Mozal, Sasol, Vale, Rio Tin-
to, Indian Coal, Mitsui, Ana-
darko e Eni, são empresas com 
capitais Estatais dissimulados 
através de empresas públi-
cas, fundos de investimento, 
bolsas de valores,  etc., etc.

É altura dos moçambicanos 
juntarem-se e criarem uma cul-
tura de consenso, para não per-
dermos de vista o fundamental: 
A paz, estabilidade, retenção 
de riqueza para construção de 
um estado forte e sustentável.

Desafio os nossos académi-
cos e Autoridade Tributária a 
calcularem quanto perdemos 
de receita nos valores (sem re-
ferencia oficial) da exportaçāo 
dos recursos naturais!

A luta continua, (Canal de 
Moçambique)

É neste sentido, que Davis, o 
nosso Daviz, deve merecer o apoio 
de todos e todos em uníssono di-
gamos em bom som, para que 
todos oiçam, Ele é o candidato da 
Esperança, Ele, Daviz Simango 
é o candidato do Povo, do Povo 
Moçambicano. É, em última aná-
lise, a única Esperança do Povo.

Opinião

(Continuação da página anterior)
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Media e campanhas eleitorais
Por: Crescêncio Pereira, I.E.S.E.

Moçambique está a conhecer 
uma nova etapa da sua história 
eleitoral e de governação. Depois 
de quatro mandatos liderados 
pela Frelimo, com dois dos seus 
presidentes históricos – Joaquim 
Chissano e Armando Guebuza, 
o seu Comité Central apresentou 
um novo candidato para as pró-
ximas eleições gerais marcadas 
para Outubro de 2014 – o ex-
-ministro da Defesa Nacional, 
Filipe Nyusi – pouco popular, se 
comparado aos seus mais direc-
tos candidatos: Afonso Dhlaka-
ma, da Renamo, e Daviz Siman-
go, do MDM. Além disso, Filipe 
Nyusi foi eleito num ambiente 
duma relativa tensão no seio da 
Frelimo e do público em geral. 

Assim, a Frelimo poderá adop-
tar uma estratégia que consista 
principalmente: i) na recuperação 
da imagem pública negativa re-
sultante da última governação; e 
ii) na construção de uma imagem 
positiva, visível e notória, centra-
da no seu novo candidato, ao nível 
do partido e do país em geral. O 
uso hábil, eficiente e eficaz dos 
media – que têm já uma posição 
balanceada em relação aos outros 
dois principais candidatos à gover-
nação de Moçambique – pode ser 
um dos principais recursos para 
a Frelimo conquistar a opinião 
pública e o eleitorado nas elei-
ções gerais deste ano – um desa-
fio para enfrentar nos sete meses 
que restam para o jogo eleitoral.

Este texto constitui uma breve 
reflexão teórica sobre o exercício 
que tem sido realizado pelos po-
líticos em campanhas eleitorais 
para conquistar o voto, bem como 
a relação que estabelecem com os 
media, vistos como um dos mais 
importantes agentes no processo 
de formação do debate e da opi-
nião pública em relação às for-
ças políticas na disputa eleitoral. 

Importância dos media nas 
campanhas eleitorais

A eleição dos governantes de 
um Estado constitui um dos pro-
cessos mais decisivos do funcio-
namento das democracias mo-
dernas. É a oportunidade que os 
cidadãos têm de escolher o candi-
dato que oferece o melhor e o mais 
ideal projecto político de governa-
ção para o povo e o país. No pro-
cesso eleitoral, são observadas as 

campanhas eleitorais, que antece-
dem as eleições, durante as quais 
os candidatos tentam convencer 
os eleitores a votarem neles, uti-
lizando todos os meios de persu-
asão possíveis, e realizando um 
conjunto de acções específicas.

As actividades das campanhas 
eleitorais podem tomar diversas 
formas, dependendo do contexto 
eleitoral. Nas democracias ociden-
tais, elas são essencialmente even-
tos mediáticos, devido, sobretudo, 
a grande expansão dos media. Nes-
sas democracias, o eleitorado pos-
sui um alto grau de informação e 
sofisticação política e a tomada de 
decisão é feita depois da avaliação 
da informação respeitante aos can-
didatos concorrentes às eleições 
(Dalton, 1996). Ao contrário, em 
democracias não desenvolvidas, 
como é o caso de Moçambique, 
embora o acesso aos media seja 
baixo e pouco frequente, e exista 
um reduzido grau de sofisticação 
política, a comunicação política, à 
volta das ideias, programas, ma-
nifestos, propostas e imagem dos 
partidos políticos e seus candida-
tos, passa pela utilização dos me-
dia, que podem atrair o eleitorado. 
Assim, os políticos devem pro-
curar transformar o seu discurso 
propagandístico em notícias, pois 
a comunicação política quando é 
difundida, através dos diferentes 
suportes de comunicação, tem 
maior visibilidade e notoriedade.

No caso de Moçambique, os 
media também têm a sua impor-
tância na política. Um inquérito 
pós-eleitoral sobre formação do 
voto e comportamento eleitoral 
dos moçambicanos nas eleições 
de 2004 revelou que, do conjun-
to dos media, a rádio era o meio 
de comunicação mais abrangente 
(cobria 69% dos cidadãos). Entre 
elas, a Rádio Moçambique (RM), 
empresa pública, detinha uma 
audiência de 91%. A audiência 
das outras rádios era praticamen-
te simbólica, sendo 4% para as 
rádios comunitárias e também 
4% para outras. Os outros media 
detinham um espaço de actuação 
reduzido: a televisão com 10% de 
audiência diária, enquanto a leitura 
diária de jornais ou revistas era de 
4%. Mas a maior audiência era re-
servada igualmente aos media pú-
blicos: Televisão de Moçambique 
(TVM), com 96%, e jornal Notí-
cias, 72% (De Brito et al., 2005). 

Nota-se, deste modo, que, em 
Moçambique, o sucesso da comu-
nicação política tem que passar 
pela via óbvia dos media, especial-
mente dos canais de informação 
públicos, que têm maior impacto, 
mas também por uma melhoria 
da comunicação política, o que 
passa por um maior investimento. 

De notar que no processo de co-
municação política ou marketing 
político das campanhas eleitorais, 
duas categorias de acções são pra-
ticadas pelos políticos: i) “interac-
tivas”, em que os políticos intera-
gem com seus eleitores, através do 
contacto directo com o grande pú-
blico e determinados públicos-al-
vo, isto é, eles vão ao encontro do 
eleitor; e ii) “unidireccionais”, em 
que os políticos se servem mais 
dos meios de comunicação po-
lítica, para uso interno e externo, 
com a divulgação de brochuras, 
folhetos, programas, manifestos, 
comunicados, e outros documen-
tos e visualizações. Importa notar 
ainda que em ambas categorias, 
os suportes de comunicação são 
imprescindíveis no processo de 
mobilização dos eleitores, além 
da boa utilização dos media para 
fazer passar a mensagem polí-
tica ao público (Maarek, 2001). 

O jogo da mediatização política

A mediatização “não partidária” 

e “partidária” constituem um cam-
po de batalha para os políticos. Os 
media “não partidários” traduzem-
-se num espaço de grande disputa 
para os políticos; são de difícil 
acesso, excepto quando é para fa-
zer “propaganda”. Mas a credibili-
dade da informação é questionada 
pelo público, uma vez que estes 
reconhecem que se trata de um 
material de natureza publicitária 
e não propriamente redactorial. 
Com efeito, os políticos sabem 
que os media “independentes” são 
essenciais para transmitir suas in-
formações, porque permitem uma 
melhor comunicação. Por isso, 
eles são forçados a recorrer a estra-
tégias de relações públicas e criati-
vidade para garantir a parcialidade 
desejada na cobertura mediática. 
Parafraseando Maarek (2001, p. 
155), os media “independentes” 
oferecem certas vantagens: i) to-
cam as percepções do público, que 
habitualmente compra, vê e escuta 
o jornal, a televisão e a rádio, res-
pectivamente; ii) têm credibilida-
de superior em relação aos media 
partidários; isso significa que um 
leitor fiel a um jornal “não parti-
dário” dará maior importância a 
um comentário positivo sobre um 
candidato neste jornal ao invés de 
um editorial sobre o mesmo can-
didato num jornal “partidário”.

Quanto aos media “partidários” 

ou “partidarizados” , apesar de 
serem um importante instrumen-
to de mobilização, especialmente 
dos militantes e simpatizantes dos 
partidos políticos, têm uma quali-
dade reduzida comparativamente 
aos media “independentes”. A efi-
cácia desta forma de acção pode 
ser conseguida com frequência 
pela via da publicidade e distribui-
ção de informativos gratuitos. No 
entanto, a força destas mensagens 
transmitidas tem, do ponto de vis-
ta psicossocial, um valor simbóli-
co relativamente baixo, pois elas 
são distribuídas de forma impreci-
sa, não são demandadas por parte 
de quem recebe a informação. Por 
isso, muitas das vezes essas mensa-
gens são descartadas pelo público. 

Mediatização e sentido dos 
discursos em campanhas

De acordo com Breton (1995), 
a formação do discurso político 
em campanhas eleitorais pelos 
media obedece a duas condições 
básicas: i) a “mediatização polí-
tica”; e ii) a “argumentação polí-
tica”. A “mediatização política” 
tem três funções: i) “transmissão 
da mensagem”, que é produto do 
agendamento, de uma selecção e 
hierarquização feita pelo editor; ii) 
“encenação da mensagem”, que 

(Continua na página seguinte)

Canal de FotografiaFoto: Fernando Veloso
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corresponde a mudança inicial 
da mensagem, através de crité-
rios próprios do jornalista, que a 
transforma e a recria; e iii) “co-
mentários do discurso”, que têm 
um duplo imperativo – o primei-
ro, “pedagógico”, porque ajuda 
a entender o que o político quer 
transmitir; e, o segundo, “expli-
cativo”, pois contextualiza o dis-
curso político e dá-lhe um sentido 
(Debray citado por Breton, 1995, 
p. 327). Entretanto, estas três fun-
ções geram uma contradição. Por 
um lado, os jornalistas afirmam o 
seu direito de “comentar” e “en-
cenar” a mensagem política de 
acordo com as suas próprias re-
gras, por outro, essa legitimidade é 
contestada pelos políticos, porque, 
para eles, os media devem garan-
tir a integridade da mensagem 
política transmitida ao público. 

Por sua vez, do ponto de vista 
da “argumentação política”, as três 
funções de “mediatização política” 
são encaradas como sendo meras 
técnicas secundárias. Elas não po-
dem constituir um problema para 
os políticos, pois estes constroem 
os seus argumentos de forma pla-
neada, especificando a “pequena 
frase” para ser considerada pelos 
jornalistas no processo de media-
tização, ou seja, os discursos de 
um bom político são estruturados 
para manipular os jornalistas, pelo 
que, no final, eles acabam transmi-
tindo propositadamente ao grande 
público, através de suas acções e 
palavras, a mensagem pretendida.

Relativamente ao sentido da 
campanha eleitoral nos media, 
Flowers et al. (2003, p. 260) refe-
rem que qualquer cobertura medi-
ática da campanha eleitoral tende 
a ser justificada pela “acentuação 
e dramatização” das informações 
e pelo “conflito guiado”. Conse-
quentemente, o foco dos media 
tende a ser caracterizado por dis-
putas, ataques e escândalos. Se-
gundo estes autores, a teoria da 
comunicação política reconhece 
duas categorias de mensagens 
dominantes em campanhas elei-
torais: a “competitiva” e as “subs-
tanciais”. Se os media adoptam 
a primeira, o candidato em ques-
tão ganha credibilidade (no caso 
de uma mensagem positiva), ou 
pode ver sua imagem denegrida 
(no caso de uma mensagem ne-
gativa). Deste modo, a posição 
competitiva tem uma filosofia de 
guerra e desafio frontal entre os 
candidatos. Por sua vez, a segunda 
posição consiste na utilização do 
conceito de marketing comercial 
e observa a campanha eleitoral em 
termos absolutos e não em termos 
de ganhos relativos. Ela é identi-
ficada pela definição de alvos e 

mobilização da população como 
a chave para a vitória eleitoral. 

Além disso, a cobertura me-
diática tende a ser favorável ou 
desfavorável às forças políticas 
envolvidas nas campanhas elei-
torais e os cidadãos são mobi-
lizados pela perspectiva que os 
media dão aos acontecimentos. 
Os partidos políticos terão que 
desenhar estratégias para definir 
as agendas dos media com a in-
tenção de conquistar o eleitorado. 
Segundo Semetko et al. (1995, p. 
207), a estruturação da agenda dos 
media depende maioritariamente 
da força do sistema político, da 
diferenciação do nível de compe-
titividade política entre as forças 
envolvidas no processo, do grau 
de profissionalização da campa-
nha e das diferenças culturais. 

Ela depende também do tipo 
de propriedade dos media, sua 
ideologia, seu estatuto, suas nor-
mas de equilíbrio, objectivida-
de, das regras do espaço, e das 
crenças pessoais dos jornalistas. 

Portanto, a relação entre “media 
e campanhas eleitorais” assume 
diversas formas. Os media têm 
discursos próprios e simpatias 
com relação aos candidatos envol-
vidos na campanha eleitoral; in-
fluenciam, constroem e divulgam 
a sua imagem e seus discursos, 
promovendo o debate eleitoral. Da 
mesma forma, os políticos tentam 
conquistar as agendas dos media 
para que a sua “propaganda” seja 
efectivamente difundida. A cam-
panha eleitoral rumo às eleições 
de Outubro constitui, então, um 
desafio importante – tanto para 
Frelimo e seu novo candidato, 
bem como para a Renamo e o seu 
líder, assim como para o MDM 
e o seu candidato presidencial, e 
para os outros partidos e candida-
tos, do ponto de vista da formação 
da consciência do voto, pelo que 
o “vencedor” resultará em parte 
da habilidade, eficiência e eficácia 
que tiver para passar sua imagem 
e mensagem através dos media.

NOTAS de Rodapé:
 
No caso de Moçambique, tais 

media são na sua maioria “pú-
blicos”, pois são financiados 
por empresas do Estado (e.g., 
Banco de Moçambique e EMO-
SE), pelo que são considerados 
como órgãos “oficiais” do Esta-
do (Lima, 2000; Tudesq, 1999).
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A “Canal i, Lda.” proprietária dos jornais Canal de Moçambique (Semanário) e 
Canalmoz (Diário Digital), ambos editados em Maputo-Cidade, está a recrutar 
pessoal para preenchimento de vagas no seu quadro de pessoal, em Maputo e 
províncias, pelo que convida os interessados a submeterem os seus CV´s para 
ambos endereços email que se informam: canalmoz.dg@gmail.com e veloso.
f2@gmail.com
As vagas para jornalistas são em Maputo, Lichinga, Xai-Xai, Quelimane, 
Tete, Chimoio, Beira e Pemba.

As vagas para revisores de língua portuguesa são em Maputo.

Agradece-se que os candidatos indiquem as formas de poderem ser con-
tactados telefonicamente.

de Moçambiquede Moçambique

JORNALISTAS e REVISORES
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  André Mulungo

Órgãos eleitorais, partidos 
políticos, a Polícia, observado-
res nacionais e internacionais 
e a sociedade civil reuniram-
-se na última quinta-feira, em 
Maputo, para fazerem o balan-
ço das eleições autárquicas do 
ano passado. Dos vários assun-
tos que passaram em revista, o 
mais dominante foi a “violenta 
actuação” da Polícia que muitas 
vezes assumiu protagonismo no 
processo, com detenções arbi-
trárias de delegados (da oposi-
ção), ferimentos com armas de 
fogo, bem como assassinatos. 

O ministro conselheiro da 
União Europeia em Moçam-
bique, João Duarte de Carva-
lho, disse, na ocasião, que à 

Polícia cabe garantir a ordem 
e segurança durante o proces-
so e não o contrário. “Fomos 
confrontados com situações 
de detenções arbitrárias de 
delegados, apesar de goza-
rem de imunidade”, disse.

Duarte mostra-se preocupado 
pelo facto de tais detenções te-
rem o condão de visarem ape-
nas delegados dos partidos da 
oposição” que invariavelmente 
“não foram libertados antes da 
contagem de votos”, o que, na 
sua opinião, pode colocar em 
causa a transparência e a credibi-
lidade dos processos eleitorais.

Duarte nota ainda que “a 
presença da Força de Interven-
ção Rápida no dia de eleição 
pode ser considerada exces-

siva”, acrescentando que “a 
sua actuação foi de uso ex-
cessivo da força nalgumas zo-
nas, o que resultou na morte 
e ou ferimento de cidadãos.”

Condenando igualmente a 
actuação da Polícia, o represen-
tante do Instituto Holandês para 
a Democracia Multipartidária 
(NIMD), Hermenegildo Mun-

jovo, apelou para que a Polícia 
aja sempre de forma pacificado-
ra em caso de conflitos entre os 
intervenientes do processo elei-
toral. (Canal de Moçambique)

  Eugénio Bapiro

O Parlamento Juvenil (PJ) 
está em busca de estratégias 
para reduzir a violência po-
lítico-eleitoral que envolve a 
juventude durante os proces-
sos eleitorais no País. Para 
o efeito, realiza-se entre os 
dias 3 e 4 de Abril próximo, 
em Maputo, uma conferên-
cia nacional subordinada ao 
tema “Paz e prevenção da 
violência político-eleitoral”.

O encontro tem como 
objectivo “engajar cons-
trutivamente a juventude, 
em particular as mulheres, 
nos processos políticos, de 
forma informada, pacífi-

ca e tolerante”, lê-se num 
comunicado de Imprensa 
enviado à nossa redacção.

 O mesmo visa ainda 
“melhorar a transparência, 
igualdade de oportunida-
des e credibilidade das elei-
ções”, com espaço para que 
“os jovens tenham voz nos 
processos governativos.”

A conferência de dois dias 
vai juntar, no mesmo espaço, 
órgãos eleitorais, partidos 
políticos e sociedade civil. 
Está confirmada a presença 
de Luísa Diogo, Alice Ma-
bota e líderes dos braços 
juvenis dos principais par-
tidos políticos. Espera-se 
ainda que as ligas juvenis 

dos partidos políticos ve-
nham debater ideias e deixar 
o seu contributo para a cul-
tura de paz e prevenção da 
violência político-eleitoral.

No referido encontro serão 
ainda debatidos temas como 
“O papel da religião na pre-
venção da paz; As mulheres 
e a luta por um Moçam-
bique melhor e mais-valia 
do novo pacote eleitoral 
na prevenção da violência 
político-eleitoral e outros”.

O evento organizado pelo 
Parlamento Juvenil (PJ) en-
quadra-se no projecto desig-
nado “Pensar Moçambique”. 
(Canal de Moçambique)

Balanço das Eleições Autárquicas

Observadores destacam “actuação 
violenta” da Polícia 

Entre jovens

PJ procura “caminhos” para reduzir 
violência político-eleitoral

…E condenam o facto da Polícia 
querer assumir total protagonismo 

no processo, como se de um 
órgão eleitoral se tratasse

Salomão Muchanga, presidente do PJ
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  Matias Guente e André   
  Mulungo

Um estudo sobre o impacto 
da liberalização do transporte 
aéreo, no turismo e na econo-
mia nacional, apresentado se-
mana passada em Maputo, num 
evento organizado pela Confe-
deração das Associações Eco-
nómicas (CTA), defende ser ur-
gente “encontrar soluções face 
ao custo, cada vez maior, do 
transporte aéreo em Moçambi-
que e de modo a que este sector 
possa servir de catalisador para 
o desenvolvimento do turis-
mo”. O evento reuniu especia-
listas e empresários do sector.

Segundo Hipólito Hamela, 
assessor económico da CTA, 
“é necessária a concorrência, 
levando a companhia de ban-
deira, a empresa LAM, a redu-
zir as tarifas, melhorando a sua 
eficiência e competitividade”.

É, na verdade, um apelo que 
já tem “barbas brancas”. Mas o 
Governo tem feito “ouvidos de 
mercador” e em contrapartida 
os serviços prestados pela LAM 
num regime de monopólio ten-
dem a degradar-se a cada dia 
que passa. Passou a ser normal 
um voo marcado no período da 
manhã sair só à noite ou mes-
mo na madrugada do dia se-
guinte, e com explicações não 
convincentes. As avarias das 
aeronaves completam o novo 
cartão-de-visita da LAM, que 
só continua com clientes, por 
falta de alternativas internas. 

O estudo apresentado no 

evento organizado pela CTA 
destaca a necessidade de “es-
forços adicionais para im-
plementar políticas de libe-
ralização do espaço aéreo”.

“Árbitro e jogador em 
simultâneo”

O estudo questiona, por exem-
plo, o facto de o Instituto Nacio-
nal de Aviação de Moçambique 
(IACM) “fazer as políticas, ser 
o regulador técnico e o investi-
gador de acidentes no sector”.

O estudo sugere que o Minis-
tério dos Transportes e Comuni-
cações passe a órgão responsá-
vel pela elaboração de políticas, 
incluindo os acordos bilaterais, 
tarifas e acessos aos mercados, 
competindo ao IACM ape-
nas a “observação dos padrões 
de segurança no transporte 
aéreo, tornando-se mais for-
te e independente” e que, em 
caso de acidentes, o investiga-
dor seja um “órgão totalmen-
te independente de qualquer 
agência envolvida no sector”.

O estudo considera, ainda 
como prioridades para o sector, 
para além de assegurar a sepa-
ração plena das atribuições, a 
revisão de toda a legislação e 
regulamentos que desincenti-
vam os operadores domésticos; 
promover a entrada de novos 
participantes no mercado do-
méstico da aviação nacional; 
tornar a LAM independente 
do Governo e providenciar um 
produto turístico de qualida-
de a um preço competitivo.

Governo “assobia” para 
o lado

  
Enquanto isso, o Governo pre-

tende criar a LAM internacional 
– uma subsidiária da empresa 
Linhas Aéreas de Moçambique 
(LAM) – que se pretende que 
venha fazer voos intercontinen-
tais. A companhia será resultado 
de um consórcio entre um gru-
po de empresas nacionais que 
o Governo considera “financei-
ramente sólidas”. São elas: a 
Mcel, os Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM), as Tele-
comunicações de Moçambique 
(TDM) e os Aeroportos de Mo-
çambique, até os Transportes 
Públicos de Maputo que fun-
cionam com gritantes défices.  

A ideia da criação da LAM 
internacional consta da Estra-
tégia para o Desenvolvimento 
Integrado do Sistema de Trans-
portes, lançado recentemente 
em Maputo pelo Ministério dos 
Transportes e Comunicações.

Segundo a estratégia, “a 
LAM deve lançar o desafio 
de introduzir voos interconti-
nentais sob guarda-chuvas de 
uma nova empresa de trans-
porte aéreo intercontinental”.

A decisão de constituir o con-
sórcio surge num momento em 
que o debate em torno da qua-
lidade dos serviços prestados 
(singularmente) pelas empresas 
integrantes do consórcio está 
em voga, partindo da própria 
LAM que não consegue cum-

prir com seu objecto social. 
Segundo a estratégia dos 

transportes, a LAM intercon-
tinental deverá nascer sem 
património próprio. A compa-
nhia vai recorrer ao sistema 
de leasing para aquisição de 
aeronaves, usando os serviços 
da actual LAM para operar. 

São objectivos da nova com-
panhia de bandeira, “divulgar a 
imagem do País e servir como 
“instrumento estratégico para 
o sucesso do plano de desen-
volvimento do turismo”. Re-
tomar a operação para Lisboa, 
bem como voar para outros 
destinos como Roma, Brasil, 
Beijing e Emiratos Árabes Uni-
dos. (Canal de Moçambique)

Liberalização do transporte aéreo  

Sector privado diz que é urgente 
criar concorrência à LAM 

Tendo a LAM graves problemas na prestação de serviços a nível doméstico, o Governo 
quer criar a LAM internacional – para carreiras intercontinentais – participada pelos 

CFM, Mcel, TDM e Aeroportos de Moçambique, incluindo os TPM

publicidade
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  Bernardo Álvaro

Uma semana depois das dele-
gações do Governo e Renamo, 
na presença de mediadores inter-
nacionais, terem acordado sobre 
a necessidade da presença de 
observadores internacionais na 
fiscalização do cessar-fogo, esta 
segunda-feira, 24 de Março, as 
partes reunidas apreciaram, na 
generalidade, o relatório dos pe-
ritos militares sobre a harmoni-
zação dos termos de referência.

Mas o encontro terminou com 
as partes a divergirem quanto 
aos países que devem fazer par-
te dos observadores internacio-
nais na fiscalização do cessar-
-fogo e bem na entidade que vai 
ser encarregue na gestão do pró-
prio processo de  cessar-fogo.

Ao contrário do que vinha na 
proposta inicialmente avançada 
pela Renamo há duas semanas 
em sede das negociações, nes-
ta 45ª. ronda das negociações, 
realizada segunda-feira com 
as discussões a centrarem-
-se em torno do relatório da 
subcomissão de peritos mi-
litares, o Governo veio dizer 
que apenas aceita a presença 
de observadores militares de 
três países da região da Co-
munidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC), 
nomeadamente da África do 
Sul, Botswana e Zimbabwe.

Em breves declarações à Im-
prensa, no final do encontro o 
chefe da delegação da Renamo, 
Saimone Macuiana, disse que 
“persistem algumas divergên-
cias entre as partes” em relação 

à proposta sobre os observado-
res militares internacionais e 
a entidade a gerir o processo.

“O Governo apenas aceitou 
a presença da África do Sul, 
Botswana e Zimbabwe, dei-
xando de fora a Itália, Portugal, 
Grã-Bretanha, Estados Unidos 
da América (EUA), a União 
Europeia e as Nações Unidas”, 
disse o deputado Saimone Ma-
cuiana, explicou que “a Re-
namo não exige muita coisa 
senão pelo menos 100 obser-
vadores de diferentes países”.

Mas o chefe da delegação do 
Governo, o ministro da Agricul-
tura, José Pacheco, também em 

declarações à Imprensa, apesar 
de ter afirmado que “o Governo 
aceita a presença de três países 
da SADC, nomeadamente a 
África do Sul, Botswana e Zim-
babwe”, garantiu igualmente 
que o executivo continua aberto 
para discutir o assunto na espe-
cialidade nas próximas rondas, 
o que a acontecer poderá abrir 
espaço para a entrada de ou-
tros países, incluindo a ONU.

A presença dos observa-
dores internacionais é a con-
dição essencial para a as-
sinatura do cessar-fogo.

Ao contrário da Renamo que 
diz que as condições para o 

cessar-fogo e o encontro entre 
o presidente da República, Ar-
mando Guebuza, e o líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama, 
estarão criadas quando terminar 
esta parte dos observadores, o 
Governo entende que já estão 
criadas as condições para o refe-
rido encontro ao mais alto nível.

Em relação à apresentação 
da lista dos seus homens e ar-
mamento tal como exige o 

  Bernardo Álvaro

Duas crianças morreram na 
passada quinta-feira em con-
sequência do naufrágio de 
uma pequena embarcação a 
remo que tentava a travessia 
de Dotane, posto administra-
tivo de Chivonguene, distrito 
de Guijá, província de Gaza.

Os menores respondiam 
pelos nomes de Ernes-
to Fernando Chirindza, de 
sete anos de idade, e João 
Maleiane Júnior, de um 
ano de idade. Os dois me-
nores viajavam na com-
panhia dos seus parentes.

Na altura do acidente, a 

Governo, a Renamo, segundo 
Saimone Macuiana, diz que 
“isso só pode ser possível de-
pois do cessar-fogo e quando, 
na verdade, começar a ser dis-
cutido o ponto dois da agenda 
das negociações atinente às 
Forças de Defesa e Segurança”, 
mas mostrou-se optimista ao 
afirmar acreditar que as diver-
gências poderão ser ultrapassa-
das. (Canal de Moçambique)

embarcação fazia a ligação 
entre Dotane e EN209. A 
Polícia aponta a superlota-
ção da embarcação como a 
principal causa do naufrágio.

Na verdade, o barco tinha 
capacidade de transportar 15 
pessoas, mas na altura leva-
va 17 pessoas e muita carga.

Segundo a Polícia, os cor-
pos das vítimas já foram 
recuperados. A Polícia diz 
que normalmente a liga-
ção Dotane-EN209 não tem 
sido feita por barcaças, mas 
na sequência das enxurra-
das é a única alternativa 
para ligar os dois pontos. 
(Canal de Moçambique)

Governo e Renamo divergem sobre 
países observadores na fiscalização 
do cessar-fogo

Uma tinha um ano e a outra sete

Gaza:

Embarcação naufraga e 
morrem duas crianças 
em Guijá 

Anuncie no

Contacte-nos:
canal.i.canalmoz@gmail.com ou

Telefone: (+258) 823672025| (+258) 842120415|  (+258) 828405012

publicidade

Saimone Macuiana, chefe da delegação da Renamo
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  André Mulungo e 
  Eugénio Bapiro

Uma missão do Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI), que esteve a ava-
liar o desempenho eco-
nómico do Governo, re-
comendou ao executivo a 
rectificar o orçamento do 
Estado de 2014 para aco-
modar as despesas ineren-
tes ao novo pacote elei-
toral que, dentre vários 
aspectos, altera a compo-
sição de órgãos eleitorais, 
nomeadamente, Comis-
são Nacional de Eleições 
(CNE) e o Secretariado 
Técnico da Administra-
ção Eleitoral (STAE).

O FMI tem estado a 
aconselhar o Governo de 
Moçambique a adoptar as 

melhores políticas eco-
nómicas de modo a ga-
rantir a estabilidade ma-
croeconómica no País, 

através de um programa, 
designado Instrumento de 
Apoio a Políticas (PSI) 
que recentemente enviou 

uma equipa para o nos-
so País para fazer a ava-
liação do desempenho.

A missão constatou que 

existe um grande défice no 
orçamento do Estado deste 
ano, devido ao agravamen-
to de linha de financiamen-
to ao processo eleitoral, 
recentemente aprovado, 
para além da necessidade 
de se efectuar o reembolso 
do IVA às empresas, algo 
que o Governo tem vindo 
a adiar há bastante tempo. 
Existem também projec-
tos por concluir deixados 
pelo programa Millen-
nium Challenge Account 
(MCA), em que o Gover-
no passou a não ser ele-
gível para financiamento.

Em relação ao valor 
adicionado ao orçamento 
o ministro das Finanças, 
Manuel Chang, disse que 
“nós ainda estamos a fazer 
a avaliação do montan-
te necessário, aquilo que 
acertamos com a missão 
do FMI é que há neces-
sidade da revisão orça-
mental e vimos também 
quais são as rubricas que 
devem ser contempla-
das, mas dentro de pou-
co tempo podemos dizer 
qual é o valor necessário”.

A equipa do corpo téc-
nico do FMI, liderado por 
Doris Ross, visitou Mo-
çambique entre os dias 26 
de Fevereiro e 13 de Março. 
(Canal de Moçambique)

Manuel Chang, ministro das Finanças

Composição dos órgãos eleitorais leva 
à revisão do orçamento do Estado 

Canal de Humor
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A política que - como diz o 
politólogo italiano, G. Pasquino 
(2004) - “é uma atividade realiza-
da por homens/mulheres, chama-
dos políticos, com o objectivo de 
nutrir a coesão de um determina-
do grupo humano, organizando-
-o, protegendo-o e alargando-o, 
ou com o objectivo de determinar 
quem toma as decisões e como 
distribuir os recursos, os prestí-
gios, as reputações e os valores”, 
quer pela inflação do seu uso 
genérico, quer pelo seu uso im-
próprio, presta-se a várias e até 
contraditórias interpretações. De 
facto, para muitos africanos que 
julgam a política a partir da ação 
dos atores político dos seus paí-
ses, a atividade política não passa 
de uma arte para conquistar ou 
conservar o poder que assegura o 
acesso ao enriquecimento rápido 
e fácil. No imaginário popular 
o político é aquele que faz pro-
messas compatíveis aos anseios 
e expectativas dos cidadãos mas 
sem intensão de honra-las porque 
o seu único objetivo é explorar a 
condição de indigência das mas-
sas para construir uma base de 
apoio necessário para justificar 
a sua ação. O político, segundo 
esta visão, se necessário instaura 
o estado de terror, ou incentiva 
o sentimento de ódio contra as 
minorias ou os opositores, com 
o objetivo maquiavélico de fazer 
dos seus adversários políticos 
“bode expiatório” da própria in-
competência ou má fé. Homens 
como José Eduardo dos Santos 
de Angola, ou Armando Emílio 
Guebuza de Moçambique, com 
fama internacional de terem-
-se tornado os chefes de Estado 
mais ricos da África subsaa-
riana, graças ao uso do poder 
político para acumular riqueza, 
fazem parte desta categoria do 
imaginário popular do político. 

Este tipo de políticos, quando 
nos seus discursos oficiais fa-
lam de “luta contra a pobreza”, o 
povo simples compreende que se 
deve preparar psicologicamente 
para mais uma descida do nível 
de vida. E quando falam da luta 
contra a corrupção e o espírito de 
“deixa andar”, o povo sabe que o 
funcionário público que antes exi-
gia um suborno, por exemplo de 
500,00 Mt, para a tramitação do 
expediente, doravante precisará 
do dobro. Por outras palavras, o 

povo sabe que os discursos destes 
homens não podem ser tomados 
literalmente. São homens que fa-
zem “política”! E fazer “política”, 
neste caso, significa “enganar”. 
São homens comprometidos com 
uma agenda oculta concreta e es-
pecífica, e usam a propaganda, 
a demagogia e a exploração da 
pobreza e da ignorância do povo 
simples para efetivar o progra-
ma oculto. Tendo prometido, por 
exemplo, lutar contra a pobre-
za (mas sem nenhuma intensão 
de honrar a sua promessa), para 
exorcizar a promessa desonrada, 
deliberadamente e maquiavelica-
mente, o político faz coincidir o 
crescimento do PIB com a redu-
ção da pobreza, sabendo, embo-
ra, que aquelas chifras refletem 
o abismo existente entre o assi-
métrico enriquecimento da elite 
dirigente e o estado miserável na 
qual vive a maioria da população.

O problema torna-se ainda 
mais preocupante quando são ho-
mens como Eneas da Conceição 
Comiche a fazer discursos des-
locados da realidade. Comiche é 
considerado um político honesto 
por muitos cidadãos moçambi-
canos e estrangeiros; é tido como 
um homem que lidera pelo exem-
plo de vida; que demonstrou o 
sentido patriótico abdicando dum 
cargo altamente remunerável 
para ocupar-se do bem comum. 
Ora, se tudo isto for verdade, é 
difícil perceber onde Comiche 
pretende chegar com as suas 
considerações reportadas na sua 
coluna, “Penso, Logo Existo”, 
no jornal Expresso, ed. Nº 3423, 
do dia 13 de Março de 2014. 

A introdução do referido artigo 
é um ataque a um certo deputado 
(pelos vistos da oposição), que 
teria afirmado que Moçambique 
constava de entre os maiores 
exportadores de gás natural no 
Mundo. Acusando o deputado da 
oposição de não ter estudado bem 
a lição e, depois de corrigi-lo, in-
dicando que  não agora, mas só a 
partir de 2020 Moçambique fará 
parte dos maiores exportadores 
do gás natural, Comiche começa 
a instruir o deputado “mau alu-
no”. De bom economista que é, 
o ponto de partida da pars cons-
truens do seu discurso é a classi-
ficação dos minérios e dos hidro-
carbonetos. Identificados como 

recursos não renováveis – e esta 
é a parte propedêutica de toda a 
lição – Comiche ensina como se 
deve gerir os rendimentos da sua 
extração para que o país não em-
pobreça. O modo para transfor-
mar os recursos não renováveis 
em recursos “renováveis”, ou 
seja, para garantir o bem-estar das 
futuras gerações, mesmo quando, 
por exemplo, não será possível 
produzir mais carvão ou mais 
gás natural é, segundo Comiche, 
investir nos “projetos agrários, 
agroindustriais, indústrias e ou-
tros, assim como na capacitação 
tecnológica, aumento do nível 
educacional e na geração de em-
presas de alta especialização. 

Até aqui, não só o deputado 
“mau aluno” devia agradecer. 
Acho que qualquer um que te-
nha lido o artigo de Comiche 

beneficiou-se desta lição. A sopa 
começa a perder o seu gosto a 
partir do 8º parágrafo, quando o 
nosso deputado iluminado afir-
ma que “o Governo da Frelimo 
segue esta filosofia para gerar a 
riqueza, combatendo a pobreza”. 
Depois de ter lido esta passagem 
tive a dificuldade de reconhecer 
tanto o Governo a qual Comi-
che se referia, como a autoria da 
frase que tinha acabado de ler. 
Perdi o fio da leitura e decidi re-
ler todo o texto porque pensava 
que, por distração, tinha saltado 
algum parágrafo onde o autor 
tinha introduzido a experiência 
exemplar de um outro país que 
o Governo da Frelimo devia co-

piar. Não era eu que me tinha 
distraído. Era o Senhor Comiche 
que tinha metido água na sopa. 

As minhas perplexidades en-
contraram eco nas lamentações 
da Diretora provincial de Planåo 
e Finanças de Tete, Maria de Lur-
des Fonseca, e do Diretor-adjunto 
de Plano e Finanças de Inham-
bane, Simão Mavimbe, expres-
sas no decurso do X Conselho 
Coordenador do Ministério de 
Planificação e Desenvolvimento 
(MPD), realizado na vila de Na-
maacha, no princípio do Mês em 
curso. Segundo a Srª Fonseca, a 
maior parte das empresas de ex-
tração de minérios que operam 
em Tete não paga os impostos 
sobre a produção e sobre a super-
fície. Nos poucos casos em que 
os pagamentos são efetuados, é, 
todavia, impossível, da parte dos 
diretores provinciais, verificar se 
o valor pago corresponde ou não 
os 2, 75% do valor total da produ-
ção, estipulados pelo artigo 7 da 
lei 1/2013, por falta de acesso aos 
dados sobre a receita de produção. 

É difícil perceber como é que 
o deputado Comiche acha que a 
atividade da extração possa ge-
rar a riqueza capaz de combater 
a pobreza, num contexto eviden-
temente caracterizado por uma 
convergência, por um lado, de in-
teresses multinacionais que estão 
apostadas a aproveitar ao máximo 
da ineficiência das instituições 
públicas locais e, por outro lado, 
de um Governo cuja agenda é, 
deliberadamente, manter a defici-
ência institucional para facilitar o 
saque do erário público. Acho que 
– melhor do que eu – o deputado 
Comiche sabe porque é que os di-
retores provinciais do Plano e Fi-
nanças não têm acesso aos dados 
sobre a receita de produção. Se 
eles tivessem sido colocados nas 
Direções provinciais para tutelar 
os interesses da nação e dos habi-
tantes locais, a eles teria sido dado 
também o poder e facultados os 
instrumentos administrativos ne-
cessários para facilitar o controlo 
das atividades extrativas em cur-
so. Mas é precisamente o contrá-
rio. Eles foram lá colocados para 
não fazer nada – ou pelo menos 
para não fazer nada na área de ex-
tração de minérios. Aquele não é 
um assunto que interessa a nação. 
É um negócio privado entre as 
multinacionais e a nomenklatura 

do partido no poder. Os funcioná-
rios públicos são simples empre-
gados que são pagos pelo Estado, 
embora prestem serviços a favor 
das multinacionais e da elite do 
partido. Os contratos foram ce-
lebrados por “baixo da mesa” e 
as partes do contrato estabele-
ceram modos de compensações 
que não devem ser revelados aos 
simples funcionários públicos.  

Se percebi bem a lição – espero 
não ser equiparável ao deputado 
“mau aluno” -, Comiche está a 
falar das dinâmicas da política 
económica de um Estado liberal-
-democrático. Neste tipo de eco-
nomia – a chamada economia do 
mercado – o orçamento do Estado 
é financiado pelas entradas resul-
tantes dos impostos aplicados 
a todos os agentes económicos, 
proporcionalmente calculados 
em função dos rendimentos de 
cada atividade. Por sua vez, o 
Orçamento do Estado financia os 
salários dos funcionários públicos 
e todos os projetos de carácter 
público, tais como os sectores 
de educação e saúde, serviços 
sociais, construção de infraestru-
turas estradais e ferroviárias, e to-
dos os outros projetos de carácter 
público. Mas esta dinâmica não é 
automática. Pressupõe uma estri-
ta observação dos princípios e das 
normas que regulam o relaciona-
mento entre o sector privado e o 
sector público, entre os agentes 
económicos e o Estado. Infeliz-
mente, no caso de Moçambique, 
o partido Frelimo estrangulou as 
dinâmicas da economia liberal 
desde o princípio, quando foi do 
seu lançamento. As empresas e 
todo o tipo de atividades econó-
micas que eram do Estado pas-
saram – não para as mãos dos 
privados, como tais – mas para as 
mãos dos dirigentes do partido e 
do governo. Esta passagem mi-
nou a partir da base todo o proces-
so e asfixiou os aspetos positivos 
do modelo e permitiu o floresci-
mento selvático dos seus aspe-
tos negativos. A solução que os 
empreendedores-governantes, ou 
melhor, os governantes – empre-
endedores deram ao irredutível 
conflito entre o interesse público 
e o interesse privado, entre o in-
teresse coletivo e o interesse indi-
vidual, foi aquele de servir-se do 
público e do coletivo para tutelar 
interesses privados. Os dirigen-

Miopia do deputado Eneas Comiche 
Por: Alfredo Manhiça   

“É um negócio 
privado entre as 
multinacionais e 
a nomenklatura 
do partido no poder. 
Os funcionários 
públicos são simples 
empregados que são 
pagos pelo Estado, 
embora prestem 
serviços a favor das 
multinacionais e da 
elite do partido”
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tes-empresários passaram a usar 
sistematicamente o seu poder 
público para isentar as próprias 
empresas e serviços do pagamen-
to dos devidos impostos e taxas 
que seriam, depois, empregues 
no financiamento dos projetos 
de interesse coletivo, realizando, 
por essa via, a redistribuição da 
riqueza e a redução da pobreza. 

O futuro deste tipo de governa-
ção, Sr Comiche, não é, e nunca 
pode ser – como o senhor diz – a 
redução da pobreza. Este tipo de 
economia cria, sim, um cresci-
mento económico, mas não re-
duz a pobreza. De facto, esta é a 
atual situação de Moçambique. 
Os milionários-empresários que 
– como Valentina Guebuza e Mi-
guel Guebuza – surgiram como 
praga, de um dia para o outro, 
vão tornando-se cada vez mais 
ricos enquanto o resto da popu-
lação está cada vez mais pobre.

Confesso com amargura que 
não percebo que mensagem o 
deputado Comiche tenta fazer 
veicular quando diz que a filo-
sofia económica esposada pelo 
Governo da Frelimo é aquela de 
gerar a riqueza capaz de com-
bater a pobreza, sabendo muito 
bem que esse mesmo Governo 
explora a condição de indigência 
dos moçambicanos para angariar 
fundos que são, depois, utilizados 
para sustentar os colossais venci-
mentos, privilégios e luxo dos di-
rigentes. Será que o Sr Comiche 
ignora que a dívida externa que é 
contraída em nome da luta contra 
a pobreza é usada principalmen-
te, não para financiar os projetos 
de desenvolvimento, mas para 
sustentar o fausto dos dirigentes?

Não sou um economista, e mes-
mo que tentasse estudar econo-
mia acho que dificilmente pode-
ria chegar ao nível do economista 
Eneas Comiche. Todavia, julgo 
que a materialização da expectati-
va e esperança do melhoramento 
do bem-estar dos cidadãos, graça 
à exploração dos recursos natu-
rais do país não é uma questão só 
de tempo material. Não será por 
simples facto que a partir de 2020 
Moçambique será um dos maio-
res exportadores de gás natural 
que, automaticamente, a partir 
desse mesmo ano começará a atu-
ar-se a desejada redistribuição da 
riqueza e a redução da pobreza. O 
que se pode esperar que se reali-
ze em 2020, ou depois, depende 
daquilo que é feito hoje ou vem 
sendo feito desde a descoberta 
dos jazigos. Melhor do que eu, o 
deputado Comiche sabe que des-
de que Armando Emílio Guebuza 

ganhou as eleições presidenciais 
em 2006, e desde que se começou 
a falar das descobertas de jazigos 
de vários minérios e hidrocar-
bonetos, começaram também a 
nascer (a ritmo de cogumelo no 
tempo chuvoso) muitas empre-
sas como a Insitec, a Whatana 
Investiment Group, a Madeiras 
Nangade, a Madeiras Rovuma, 
a NewPalm International, a Nor-
thern Development Corridor 
(NDC), a Epsilon Invesimentos 
SA, a Afrimineral, a Mozvest Mi-
ning, a Vindigo SA, a CM Kin-
gjee Real Estate,  a Intelec Hol-
dings, a Conjane Ltd, e muitas 
outras empresas e serviços cujo 
objetivo é prestar serviços ou ca-
çar participações e parcerias nas 
multinacionais operantes na área 
dos minérios e hidrocarbonetos. 
Estas empresas – todas elas liga-
das à nomenklatura do partido, 
como Armando Guebuza, Alber-
to Chipande, Valentina Guebuza, 
Miguel Guebuza, José Pacheco, 
Alcinda Abreu, Esperança Bias, 
Fernando Sumbane, Rosário 
Mualeia, Graça Machel, Maria 
Pachinuapa, Abdul Carimo Issa, 
Fernando Couto, Raimundo Pa-
chinuapa, Abdul Magid Osman, 
José Mateus Kathupa, Henriques 
Lagos Lidimo, Salésio Teodoro 
Nalyambiapano, Tomé Eduardo, 
Anastásio Salvador Mtumuke, 
David Simango e outros – usam 
as efluências políticas dos seus 
proprietários para garantir-se 
vantagens competitivas e por 
isso são elas que cada vez mais 
dominam o cenário económico 
nacional. E como pela natureza 
em si das coisas nenhum polícia 
impede ou neutraliza as próprias 
intenções de fazer um assalto, os 
dirigentes-empresários não po-
dem impedir o furto perpetrado 
pelas suas empresas ao Estado. 

åAlém das vantagens compe-
titivas, na maioria dos casos, este 
tipo de empresas não compra; 
negocia as suas ações ou quotas 
de participação. E, as multina-
cionais, para compensar o que 
atribuem aos falsos acionistas, 
não pagam os impostos e pagam 
salários magros aos trabalha-
dores moçambicanos. Os altos 
dirigentes do governo, sendo 
cúmplices daquele comporta-
mento das multinacionais, não 
são capazes de fazer valer a lei. 

A afirmação feita pelo depu-
tado Comiche, segundo a qual o 
Governo da Frelimo, enquanto 
agente económico, faz investi-
mentos em infraestruturas como 
escolas, hospitais e universida-
des, como fatores que contribuem 

para promover o desenvolvimen-
to, não é corroborada pelos fac-
tos. De facto, depois de 38 anos 
de independência o país continua 
a importar mão-de-obra especiali-
zada para qualquer tipo de projeto 
económico. E os nossos muitos 
Senhores “Doutores” e “Licen-
ciados”, formados nas nossas uni-
versidades, onde estão? Eles ser-
vem só para preencher os cargos 
subalternos e para fazer serviços 
que não exigem a especialização 
porque o seu nível de formação 
está aquém das exigências da es-
pecialização. Em 38 anos, a prio-
ridade atribuída pelo Governo da 
Frelimo aos sectores de educação 
e saúde, visando combater a po-
breza e promover o desenvolvi-
mento, foi só a nível dos discur-
sos oficiais. A perceção coletiva 

sempre considerou estes dois sec-
tores negligenciados e margina-
lizados. Os próprios dirigentes 
do partido reconhecem que estes 
sectores estão negligenciados e é 
por isso que os seus herdeiros (os 
seus filhos) no controlo do poder 
e da economia moçambicana não 
frequentas as universidades mo-
çambicanas. O imaginário coleti-
vo, fazendo uma apreciação com-
parada entre a precariedade nos 
sectores de educação e saúde, e 
o fausto ostentado pela classe di-
rigente, suspeita que os recursos 
que deviam servir para melhorar 
a qualidade do ensino e promo-
ver o desenvolvimento social, 
são os mesmos que são drena-
dos para financiar as mordomias. 

O pior é que a política econó-
mica que privilegia a mordomia 
dos dirigentes, em detrimento da 
qualidade do ensino poderá ter 
consequências desastrosas. Um 

país como Moçambique, com um 
passado recente de colonização, o 
recurso sistemático à importação 
de mão-de-obra especializada 
pode dar a impressão que o mo-
çambicano só serve para serviços 
não especializados; só serve para 
carregar sacos e amassar cimen-
to nas obras de construção civil. 
Se a atividade empreendedora e 
o bem-estar continuarem asso-
ciados unicamente com os es-
trangeiros e a elite política, pode 
parecer que o moçambicano é 
incapaz de ascender do grau so-
cial com o próprio trabalho; que 
o único modo para o moçambi-
cano acumular riqueza é entrar 
na política, onde não se exige 
“nenhum” trabalho ou esforço. 

Como se a humilhação diri-
gida particularmente ao deputa-
do “mau aluno” não bastasse, o 
deputado Comiche acusa toda a 
oposição de não saber exercer o 
seu papel de opositora. Todavia, 
ele reconhece também que “como 
órgão fiscalizador, a AR [e não só 
a oposição] garante a função polí-
tica de controlo das atividades das 
instituições, verificando o respeito 
pela Lei e pelo interesse público”. 
Precisamente neste tipo de frases 
reside a contradição entre a figura 
de Eneas da Conceição Comiche, 
apresentado pelo Movimento de 
Cidadãos pela Candidatura de 
Eneas Comiche à Presidência 
como um homem íntegro, e a sua 
afirmação de uma proposição fal-
sa como se fosse verdadeira. De 
facto, nos sistemas democráticos, 
a AR é dotada de poder de con-
trolar a atividade do executivo e 
garantir o respeito pela Lei. Mas 
o que se assiste no comportamen-
to do Parlamento moçambicano é 
precisamente o contrário daquilo 
que é afirmado pelo deputado 
Comiche. A opinião que se tem, 
a nível interno e externo, do Par-
lamento moçambicano é de um 
órgão subordinado ao executivo, 
cuja função é limitada na conver-
são dos Decretos e propostas de 
Lei que interessam o executivo. 
Se assim não fosse, todos os des-
mandos acima referidos teriam 
merecido a atenção do Parlamen-
to. Além disso, o investimento 
nos sectores de educação e saú-
de não se teria limitado só nos 
discursos oficiais. No momento 
da aprovação do Orçamento do 
Estado a AR poderia condenar o 
estilo de vida faraónico da clas-
se dirigente e exigiria o aumento 
percentual dos recursos destina-
dos aos dois principais sectores 
da vida pública. Não seriam nem 
os Parceiros de Apoio Progra-
mático (PAP) – os  doadores que 

apoiam diretamente o Orçamento 
do Estado moçambicano -, nem 
os jornalistas a denunciar o es-
cândalo EMATUM e a exigir ao 
Governo uma explicação sobre a 
operação de 850 milhões de euros 
que viabilizou mais uma daque-
las empresas equiparáveis às que 
já analisamos precedentemente. 
Seria a AR a assumir o dever de 
denunciar este escândalo e abrir 
os devidos processos penais des-
tinados a esclarecer o caso. Por 
conseguinte, para a viabilização 
da empresa EMATUM, o execu-
tivo, além de ter violado a Lei do 
Procurement (Decreto 15/2010, 
de 24 de Maio), contraiu uma 
dívida que afeta gravemente o 
Orçamento do Estado e, não obs-
tante a empresa seja de interesse 
privado, a fatura foi paga pelo Es-
tado. Todas estas operações foram 
realizadas sem o sindicato da AR 
e este órgão, como um cão des-
dentado, continua a assistir im-
potentemente o triste espetáculo. 

Se a nossa AR fosse, efetiva-
mente, um órgão fiscalizador 
– como pretende o deputado 
Comiche – não precisaríamos 
do Professor da Universidade 
da África do Sul (UNISA), An-
dré Thomashausen, para saber 
que a guerra que, há quase um 
ano, o Governo de Moçambique 
move contra os homens armados 
da Renamo viola as leis interna-
cionais, por não ter sido formal-
mente feita uma declaração do 
Estado de Sítio, e pela utilização 
de armas de destruição maciça 
da parte das FADM. E mesmo 
depois desta advertência do Prof. 
Thomashausen, o Parlamento 
moçambicano continua a assistir 
impávido o uso de armas de des-
truição maciça pelas FADM e a 
tragédia das mortes não anuncia-
das e das populações deslocadas. 

O prestígio e a credibilidade 
que o Sr Comiche tem nos olhos 
de muitos moçambicanos, em vez 
de ser utilizados para influenciar 
a opinião pública na promoção 
da imagem do partido, acho que 
far-se-iam deles melhor uso se 
fossem aplicados para advertir 
que a exploração insustentável 
dos recursos naturais e o aumento 
da desigualdade na distribuição 
de renda poderá provocar um co-
lapso coletivo. Se esta mensagem 
fosse veiculada por um homem 
como Comiche que, tendo tido 
(ou tendo) a possibilidade de lapi-
dar o erário público não o fez por 
razões de consciência, acredito 
que mesmo os corações mais du-
ros do partido poderiam conver-
ter-se. (Canal de Moçambique)

“E, as multinacionais, 
para compensar o que 
atribuem aos falsos 
acionistas, não pagam 
os impostos e pagam 
salários magros aos 
trabalhadores 
moçambicanos. 
Os altos dirigentes 
do governo, sendo 
cúmplices daquele 
comportamento das 
multinacionais, não 
são capazes de
 fazer valer a lei”
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  André Mulungo

O polémico artigo 223 da 
proposta de revisão do Código 
Penal, que “assegurava” casa-
mento entre a vítima de uma 
violação sexual e o violador 
como forma de ultrapassar o di-
ferendo, vai deixar de existir, se-
gundo anunciou, Teodoro Waty, 

presidente da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, Di-
reitos Humanos e da Legalidade 
na Assembleia da República.

O artigo em causa, herdado de 
um Código que nunca tinha sido 
revisto, apesar de alguns artigos 
já terem sido declarados in-
constitucionais, pelo Conselho 
Constitucional, foi amplamente 

criticado pelas Organizações da 
Sociedade Civil (OSC), que até 
organizaram uma marcha que 
decorreu na manhã da passada 
sexta-feira, em Maputo. As or-
ganizações da sociedade civil 
consideram o artigo um aten-
tado aos direitos fundamentais.

O artigo do 217 do Código ora 
em revisão refere que “aquele 

que tiver cópula com qualquer 
pessoa, contra a sua vontade, 
por meio de violência física, de 
veemente intimidação, ou de 
qualquer fraude, que não cons-
titua sedução, ou se achando a 
vítima privada do uso da razão, 
dos sentidos, comete o crime 
de violação, terá a pena de pri-
são maior de dois a oito anos”.

No entanto, o artigo 223 refe-
re no seu número 1, que: “o ca-
samento porá termo à acusação 
da parte ofendida e a prisão pre-
ventiva, prosseguindo a acção 
à revelia, até ao julgamento.”

O que significava que, a se 
julgar o caso, a vítima esta-
va sujeita a viver debaixo do 
mesmo tecto com o violador.

O número 2 do mesmo artigo 
refere que em caso de conde-
nação “a pena ficará simples-
mente suspensa e só caducará 
se, decorridos cinco anos após 
o casamento, se não houver di-
vórcio ou separação judicial por 
factos somente imputados ao 
agente do crime, porque haven-
do-os o réu cumprirá a pena.”

O artigo foi bastante criticado 
pelas organizações da sociedade 

civil, considerando que penali-
zava a vítima, uma vez que teria 
de conviver com o seu violador.

A decisão de banir o artigo 
surgiu dias depois um grupo de 
OSC ter agendado, uma marcha 
em repúdio a este e mais arti-
gos constantes do código, pois 
entendem que violam grave-
mente os direitos fundamentais.

Segundo Teodoro Waty, 
será igualmente excluí-
do do Código, o artigo 443 
que criminalizava a mendi-
cidade. O adultério também 
não mais será criminalizado.

Entretanto, Waty diz que a 
embriaguez poderá ser crimi-
nalizada. A ideia, segundo o 
deputado, não é impedir que 
as pessoas consumam o ál-
cool, mas sim garantir a mo-
ral em locais públicos, bem 
como segurança própria do 
indivíduo e dos próximos.

Recorde-se que a proposta 
do Código Penal já foi apro-
vada na generalidade pelo 
parlamento, faltando a sua 
apreciação na especialida-
de. (Canal de Moçambique)

Teodoro Waty, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade na AR

Código Penal

Retirado artigo que “garantia” casamento 
entre vítima de violação e violador

Adultério já não será criminalizado

A Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT) apreen-
deu os 16 blindados da Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) importados da 
África do Sul e que circula-
vam em Maputo e Matola, 
tendo como destino o Mali, 
no âmbito da missão de paz.

Segundo um documento da 
AT, a empresa que está à fren-
te da importação e envio das 
viaturas, denominada OTT 
TECHNOLOGIE Moçam-
bique, não observou os pro-
cedimentos aduaneiros pre-
vistos na legislação vigente.

“Não se apresentou na ins-
tância aduaneira para o efec-

tivo desembaraço aduaneiro 
de mercadorias”, lê-se no 
documento da AT que refe-
re que no alvará da empresa 
apenas se diz que a compa-
nhia faz montagem de viatu-
ras e não faz menção que se 
tratam de viaturas militares.     

A empresa submeteu à Fron-
teira de Ressano Garcia Mani-
festo de carga e teve a respec-
tiva guia, só que depois não se 
apresentou às alfândegas, ten-
do feito a descarga directa nas 
suas instalações na Matola. 
Tal procedimento, segundo a 
Autoridade Tributária, viola o 
regulamento de desembaraço 
aduaneiro de mercadorias. A 
Autoridade Tributária diz no 

ção. No comunicado que é 
assinado pelo respectivo di-
rector-geral, Clive Lewis, 
a empresa pede desculpas 

documento que “temos vin-
do a citar que estão em curso 
diligências junto de institui-
ções como Procuradoria-Ge-
ral da República, Ministérios 
dos Negócios Estrangeiros, 
da Defesa e do Interior e 
das próprias Nações Uni-
das para esclarecimentos”. 

OTT TECHNOLOGIE 
Moçambique reconhece que 

violou a lei

Num comunicado emitido 
esta segunda-feira, a OTT TE-
CHNOLOGIE Moçambique 
reconhece que não apresentou 
a mercadoria (os blindados) 
para desembaraço e inspec-

ao Estado moçambicano e 
diz que tudo se deveu a uma 
“confusão” da responsabili-
dade da empresa. (Redacção)

Continua agitação no equipamento militar

Alfândegas apreendem 
blindados da ONU
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  José Pantie

A cidade de Tete comemorou 
na passada sexta-feira, 55 anos 
de elevação à categoria de cidade. 
São 55 anos de uma cidade desa-
fiada pelo crescimento e mergu-
lhada em vários problemas, sendo 
a recolha de lixo, transporte, e ex-
pansão desordenada os principais.

Nos últimos anos, a cidade está 
a conhecer um movimento de pes-
soas que procuram várias oportu-
nidades na indústria extractiva do 
carvão de Moatize, que dista a 20 

  José Jeco

A maior parte das famílias 
só consomem carne e batata 
em datas de festa. Quando não 
há festa os produtos só ser-
vem para a comercialização.  

A má nutrição afigura 
como uma das principais 
causas de complicação de 
saúde em menores no distri-
to de Gorongosa, província 

km da cidade de Tete. A procura 
de habitação aumentou de uma 
forma exponencial e o município 
não consegue estar à altura das 
novas exigências a nível dos servi-
ços prestados.  Munícipes ouvidos 
pelo Canal de Moçambique dizem 
que a edilidade não tem conse-
guido dar resposta aos enormes 
pedidos de terra, muita das vezes 
há relatos de corrupção para se 
ter um pedaço de terra. “ Não tem 
sido fácil obter um pequeno terre-
no para construir habitação, leva 
muito tempo o processo, aliás, se 

de Sofala, segundo infor-
mou a médica chefe do Hos-
pital Distrital, Neusa Joel.

A cada dia que passa mais 
casos dão entrada nas unida-
des sanitárias. Por dia, dão 
entrada cinco casos, sendo 
a maior parte crianças. Neu-
sa Joel diz que tudo se deve, 
essencialmente, aos hábitos 
alimentares das populações.

A médica chefe do Hospital 

não pagas algo aos funcionários 
do conselho municipal não vais 
ter nada, esperamos que o cenário 
mude com o novo edil eleito re-
centemente”, conta Carlos Ismael.

Juvêncio António, outro muní-
cipe, diz que a situação geral da ci-
dade não é nada boa e espera que 
o cenário mude com os novos ór-
gãos. “Com a tomada de posse do 
novo edil de Tete, esperamos ve-
rificar melhorias, principalmente 
na questão da atribuição de terra, 
onde há muitos relatos de corrup-
ção e tráfico de influência”, contou.

O crónico problema das es-

Distrital diz que, paradoxal-
mente, ao quadro de malnu-
trição, o distrito produz cul-
turas de alto valor nutritivo 
mas que “infelizmente” são 
apenas destinados à comer-
cialização. A fonte diz que 
o pessoal técnico sanitário, 
além de curar os pacientes, 
tem estado a introduzir novos 
métodos para variar a dieta 
alimentar com base nos pro-

tradas no interior dos bairros.
Bairros em expansão como Chi-

madzi e Samora Machel, quase 
que não têm estradas. “O conselho 
municipal abandonou o seu papel 
de resolver este problema, cons-
truímos casas aqui, mas não temos 
como andar com nossas viaturas. 
Não existem estradas aqui”, lamen-
ta Carlos Mussa, outro munícipe.

Em finais do ano passado a edi-
lidade prometeu meter máquinas 
para trabalhar nestes dois bair-
ros em expansão, mas até aqui 
não passou de simples promessa.

dutos localmente disponíveis.
O distrito de Gorongosa é 

considerado celeiro da pro-
víncia de Sofala, visto que 
produz quase todo o tipo de 
culturas, desde cereais, hor-
tícolas e fruta. Cria-se tam-
bém o gado. Entretanto, as 
famílias camponesas con-
somem carne somente na 
época festiva e a batata reno 
que lá se produz é destina-

Presidente do Município de Tete 
promete resolver os problemas.

No seu discurso, por ocasião da 
cerimónia, o edil de Tete, Celesti-
no Checanhaza, reconheceu que 
houve graves erros na expansão 
dos novos bairros, mas disse que 
este e vários problemas serão re-
solvidos no seu mandato. “A nossa 
prioridade é resolver a questão da 
urbanização e construção, não po-
demos conviver com este cenário, 
assim como está. São vários desa-
fios, desde água, estradas, urbani-
zação, recolha de lixo, entre ou-
tros”.  (Canal de Moçambique)

da à comercialização e qua-
se que ninguém a consome.

“Muitas famílias aqui são 
camponesas, produzem cere-
ais, hortícolas e ainda criam 
animais, e todas as famílias 
possuem condições para que 
as suas crianças cresçam sau-
dáveis e é isso que temos vindo 
a ensinar a elas”, disse a médi-
ca chefe distrital de Gorongo-
sa. (Canal de Moçambique)

Cidade de Tete celebra 55 anos 
mergulhada em problemas  

Em Sofala

Gorongosa com sérios problemas 
de má nutrição 
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  José Pantie

Dois indivíduos com idades 
compreendidas entre 30 e 40 
anos, Carlos Manuel e João 
Inácio, respectivamente, estão a 
contas com a Polícia da Repú-
blica de Moçambique acusados 
de terem assaltado, na madru-
gada da quinta-feira passada, 
a agência do BCI no bairro de 
Matema, na cidade de Tete, de 
onde retiraram 145 mil meticais. 

  
Com recurso a vários ins-

trumentos contundentes como 
tesouras industriais, picaretas, 
folha de serra, martelos, os 
malfeitores  arrombaram a par-
te traseira do banco e introdu-
ziram-se na agência. Tudo foi 
possível com a conivência do 
guarda da G4S de nome Sou-
sa Barroso que está foragido.

Em declarações à Imprensa, 
os malfeitores confessaram que 
para conseguirem introduzir-
-se no banco tiveram ajuda do 
guarda da G4S. “Planificámos 
muitos dias, e decidimos en-
trar pela parte traseira do ban-
co, fechámos as câmaras de 
segurança com panos pretos, 
só assim que entrámos no in-

Bernardo Álvaro

A Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique, a 
nível da cidade de Xai-
-Xai, província de Gaza, 
anunciou a detenção de 
um indivíduo cujo nome 
não revelou, de 36 anos 
de idade, residente no 
bairro de Kokamissava, 
acusado de violar sexu-
almente a sua própria fi-
lha menor de sete anos. 

O porta-voz da PRM em 
Gaza, Jeremias Langa, 

terior e levámos essas caixas 
aqui”, confessa Carlos Manuel.

Guarda da G4S foge

A captura dos dois malfeito-
res aconteceu durante os traba-
lhos de rotina da Polícia. Foram 
interpelados quando se prepa-
ravam para entrar numa viatu-
ra Táxi, com as caixas/cofres. 
Ao se aperceberem do movi-

disse ao Canal de Moçam-
bique que o indivíduo ora 
detido está separado da 
esposa há muito tempo. 
A violação vinha aconte-
cendo quando ele solicita-
va a filha para lhe visitar.

“Supõe-se que violava 
a menor durante as visi-
tas. Não sabemos quan-
tas vezes, mas os exames 
médicos confirmaram a 
violação depois da de-
núncia feita pela antiga 
esposa”, disse a fonte.
(Canal de Moçambique)

mento da Polícia tentaram en-
saiar uma fuga, o que levantou 
suspeitas e foram apanhados. 
Após a revista da viatura, foram 
encontradas as caixas/cofres 
com valores. O guarda da G4S, 
que facilitou o roubo, pôs-se 
em fuga, e continua foragido. 

A Polícia da República de Mo-
çambique diz que está a traba-
lhar para capturar o guarda fora-
gido. (Canal de Moçambique)

A directora distrital interina 
de Saúde de Homoíne, Cristi-
na Mahumana, disse ao Canal 
de Moçambique que na sema-
na passada houve transferên-
cia de doentes com anemia 
grave, que precisavam de san-
gue, para Chicuque. “Neste 
momento não temos o reagen-
te para fazer o teste de hepati-
te desde Fevereiro. O que está 
a acontecer, temos falta de um 
reagente para testar o sangue 
doado. Sendo assim, temos 
que mandar as amostras à 
cidade de Inhambane e ficá-
mos à espera dos resultados. 
Enquanto estivermos nesse 

  Cláudio Saúte

O Centro de Saúde de 
Homoíne, na província de 
Inhambane, está sem rea-
gentes para testes de sangue 
desde Fevereiro último. As-
sim, as amostras de sangue 
são enviadas ao Hospital 
Provincial de Inhambane.

Enquanto se espera pe-
los resultados das amos-
tras, os doentes que ne-
cessitam de transfusão de 
sangue naquela unidade sa-
nitária são transferidos para 
o Hospital Rural de Chicu-
que na cidade da Maxixe.

processo, ficamos sem san-
gue para transfusão”, disse.

Cristina Mahumane, que é 
igualmente médica-chefe dis-
trital, reconhece que tem havi-
do ruptura de stock de sangue 
em Homoíne. “Por isso, nós 
apelámos à população para 
doar sangue. Cada distrito 
tem a responsabilidade de co-
lectar sangue. E para tal, faze-
mos brigadas e palestras nas 
comunidades. Mesmo aqui a 
nível da unidade sanitária fa-
lamos com familiares com do-
entes internados para arranjar 
dadores de sangue”, disse. 
(Canal de Moçambique)

Matema, em Tete

Ladrões assaltam agência do BCI e 
roubam 145 mil meticais

Cidade de Xai-Xai:

Homem de 36 anos 
viola própria filha 
de sete anos

Província de Inhambane

Centro de Saúde de Homoíne 
sem reagentes para testes 
de sangue
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Ciência e Tecnologia

Os médicos militares do 
Egipto anunciaram a conclusão 
de testes de medicamentos e de 
aparelhagem para o tratamento 
de HIV, (Vírus de Imunodefici-
ência Humana), e da hepatite C.

A tecnologia foi denomi-
nada “Complete Curing De-
vice” (CCD) e permite ras-
trear e eliminar os vírus e 
levar a cabo a terapia geral.

O correspondente da Voz da 
Rússia foi o primeiro jornalis-
ta estrangeiro que teve a opor-
tunidade de conversar com os 
dirigentes deste projecto que 
ainda há pouco era ultra secre-
to. Numa palestra, realizada no 
Departamento de Engenharia 
das Forças Armadas, estiveram 
presentes ambos os criadores 
da tecnologia única – o general-
-médico Ibrahim Abdel-Atti e o 
coronel-médico Ahmed Amin. 
Foi o coronel Ahmed Amin 
quem falou da nova tecnologia:

“O Departamento de En-
genharia das Forças Armadas 
desenvolveu e testou dois apa-
relhos. Um deles, que tinha 
sido desenvolvido sob a minha 
direcção, descobre os vírus, 
enquanto o outro, desenvolvi-
do sob a direcção de Ibrahim 
Abdel-Atti, elimina estes vírus. 
O programa geral de tratamento 
inclui também medicamentos 
especialmente desenvolvidos. 
Os medicamentos e a apare-
lhagem já foram submetidos a 
todos os testes em modelos, em 
animais e em humanos. Isto diz 
respeito ao HIV e ao vírus da 
hepatite C. Todos os ingredien-

tes dos medicamentos também 
foram submetidos a testes de 
toxicidade. Fizemos também 
um teste de estabilidade de con-
valescença durante os 33 meses 
depois do tratamento. O desen-
volvimento do nosso método le-
vou cerca de vinte anos”, disse.

A propósito, segundo já in-
formou Ibrahim Abdel-Atti, 
cerca de 70% das análises quí-
micas dos medicamentos foram 
efectuadas nos laboratórios 
russos da cidade de Dubna.

“Antes de dar início à verifi-
cação da eficiência do aparelho 

no tratamento de humanos, ob-
tivemos todos os certificados 
necessários. Sem estes docu-
mentos não poderíamos tes-
tar o efeito produzido por este 
aparelho em pessoas humanas. 
Todos estes certificados encon-
tram-se no Ministério da Saúde 
do Egipto. Já na fase de testes 
destes métodos em animais, ob-
tivemos provas patentes de que 
depois do ciclo de tratamento 
os vírus no organismo desa-
parecem. Os nossos cientistas 
estudaram vínculos químicos 
dentro do vírus e os vínculos 

químicos dos componentes do 
sangue. Eles descobriram o 
método que permite romper os 
vínculos químicos dentro do 
vírus sem prejudicar os compo-
nentes do sangue”, acrescentou.

Segundos os médicos, o pra-
zo de tratamento é de seis me-
ses. Inicialmente, o paciente 
toma medicamentos durante 
dez dias. A seguir, durante 15 
a 25 dias, em conformidade 
com o estado do paciente, que 
é submetido ao tratamento 
com o aparelho uma hora por 
dia. E depois, novamente toma 

medicamentos até completar 
o prazo total de seis meses.

“Constatámos que os vírus 
desapareceram do organismo 
de todos os pacientes sub-
metidos aos nossos testes.” 

Questionado se será acessí-
vel o tratamento de acordo com 
o método novo, a fonte disse 
“simultaneamente com a cura 
da doença, provocada pela in-
fecção básica, pára também o 
desenvolvimento de doenças 
secundárias, resultantes da en-
fermidade principal. Por exem-
plo, pára o desenvolvimento 
da diabetes ou o processo de 
deterioração da visão. O nosso 
método não exerce directamen-
te influência sobre as infecções 
secundárias e outras patologias 
secundárias. Ele elimina o vírus 
que tinha provocado a doença 
primária – então as doenças se-
cundárias param de desenvol-
ver-se e podem ser curadas”. 

Em relação ao tratamento dis-
se não foi estudada a questão do 
custo de mas, certamente, ha-
verá uma diferença substancial 
do custo em comparação com o 
Ocidente. “Um simples operário 
poderá fazer o tratamento sem 
enfrentar problemas materiais. 
E isto vai ocorrer já em breve. 
Inicialmente pretendemos pôr 
em funcionamento esta apare-
lhagem em um ou dois hospitais 
militares. Mais tarde, os mesmos 
aparelhos serão instalados nos 
hospitais civis. Vamos come-
çar a tratar oficialmente os pa-
cientes a partir de 01 de Julho”. 
(Redacção/Voz da Rússia)

Médicos egípcios anunciam 
cura de HIV  

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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Desporto

  Cláudio Saúte

O Estádio Nacional do Zim-
peto, arredores de Maputo, 
acolhe esta quinta-feira um 
seminário desportivo organi-
zado pela Casa de Moçambi-
que em Portugal, em parceria 
com a Bramédica, uma em-
presa especializada na ven-
da de produtos para a saúde.

Subordinado ao tema 
“Moçambique e a Saúde”, 
o evento irá decorrer numa 
das salas de conferências 
das instalações do Estádio 
Nacional do Zimpeto e será 
dirigido pelo ministro da 
Saúde, Alexandre Manguele.

Segundo o presidente da 
Casa de Moçambique em Por-
tugal, Enoque João, durante 
o seminário serão abordados 
os temas relacionados com 
doenças cardiovasculares e 
mortes súbitas no desporto.

Acrescentou que terá como 
palestrastes o Prof. João 
Paulo Tomé, médico afecto 
à Clínica São João de Deus, 
em Lisboa, que irá falar so-

bre as doenças cardiovas-
culares e esforços físicos, 
o fisioterapeuta Francisco 
Ribeiro, que durante muitos 
anos esteve ligado ao Spor-
ting de Lisboa, falará da 
fisioterapia na alta competi-
ção, enquanto o engenheiro 
Manuel Martins, adminis-
trador da Bramédica, vai 
focalizar a sua apresentação 
sobre os produtos da saúde.

O seminário a ser mode-
rado por Gabriela Coutinho 
contará com a presença do 
vice-ministro da Juventude e 
Desportos, Carlos de Sousa, 
que vai falar da nova política 
do desporto em Moçambique, 
e estarão ainda presentes na 
sala o director-geral do Fun-
do de Promoção Desportiva, 
Inácio Bernardo, o coordena-
dor das selecções nacionais, 
Augusto Matine, dirigen-
tes dos clubes e das federa-
ções desportivas nacionais.

Para Enoque João, um dos 
grandes pilares do desporto 
em todo o mundo, é a saúde 
desportiva, havendo neces-

sidade de inverter o cenário 
no País, com a apresentação 
de novos equipamentos e 
materiais para a recuperação 
de lesões de jogadores, os 
mesmos usados no Depar-
tamento Clínico do Futebol 
Clube do Porto, em Portugal.

Aquele dirigente da Casa 
de Moçambique em Por-
tugal referiu que o encon-
tro tem uma componente 
muito importante que é a 
valorização do novo ho-
mem e dos atletas, ajudan-
do na melhoria da saúde.

O seminário está aberto a 
todos os interessados, desde 
desportistas, pessoas ligadas 
à saúde, entre outros, poden-
do orientar a sociedade no seu 
todo para uma vida saudável.

Bramédica vai ajudar os 
atletas a recuperar lesões

O administrador da Bra-
médica, Manuel Martins, 
garante que a sua institui-
ção pretende transmitir a 
sua experiência para ajudar 

os atletas moçambicanos 
na recuperação de lesões.

Manuel Martins anotou que 
a sua empresa está no merca-
do português há 30 anos, com 
uma representação na Espa-
nha, agora com as atenções 
viradas para Moçambique, 
onde quer ajudar os atletas 
nacionais e os seus respec-
tivos clubes, potenciando-os 
em materiais e equipamentos 
de alta qualidade usados para 
a recuperação das lesões.

Martins disse que na área 
da fisioterapia a sua empresa 
tem as melhores marcas in-
ternacionais que são usados 
pelos clubes ou federações 
desportivas nacionais, no 
que diz respeito à recupera-
ção dos atletas a cada passo, 
após a lesão, quer durante o 
jogo ou antes ou mesmo an-
tes e durante a corrida, que 
fazem parte da Electrote-
rapia, que é a electricidade 
médica” que consiste no uso 
de correntes eléctricas para 
o tratamento de pacientes.

Sublinhou igualmente que 

a sua instituição possui apa-
relhos para a Mecanoterapia 
que consiste na observação 
dos atletas através das forças 
externas mecânicas e massa-
gens. As Bramédica dispõem 
também dos consumíveis, 
tais como os produtos de 
aquecimentos dos atletas, an-
tes e depois dos jogos, entre 
outros, podendo ajudar a po-
tenciar os desportistas, quan-
do as lesões aparecem, sendo 
imperioso também preve-
nir a contracção de lesões.

São vários os equipa-
mentos e materiais que a 
Bramédica poderá forne-
cer ao País, incluindo pro-
va de esforço, entre outros 
equipamentos para exames 
médicos para os atletas.

O tempo de recuperação 
dos atletas tem a ver com 
o tipo de lesão, dependen-
do de tipo de aparelho e 
analgésicos a serem usados 
para o efeito, uma vez que 
sem eles o tempo de recu-
peração é ainda mais longo. 
(Canal de Moçambique)

Organizado pela Casa de Moçambique em Portugal

Maputo acolhe seminário desportivo 

Enoque João, presidente da Casa de Moçambique em Portugal

Augusto Matine, coordenador das selecções nacionais na FMF
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Desporto

Resultados da 1ª jornada

Shelsea 4 - Velho Jogador 1

Barcelona 3 - R.Magoanine 1

Babalaza 3 - Magoanine B 2

ADV 1  - Romão 2

Guavi 1 - Musuazi 1

Sessimuka 2  - AFC 2

Magoanine A 3 - Albazine 1

Amigos de Infância 1 - Mateque FC 4

Espírito Santo 0 - Espinhosa 1

  Cláudio Saúte

Teve início no último fim-de-
-semana o campeonato nacional 
de futebol, vulgo “Moçambola”, 
com o campeão em título, a Liga 
Muçulmana, a golear o Chibu-
to FC por quatro bolas a uma, 
feito que os “muçulmanos” não 
conseguiam há dois anos, frente 
aos “guerreiros de Gaza”. A ce-
rimónia inaugural teve lugar no 
Estádio Municipal de Pemba, 
onde Ferroviário local empatou 
a uma bola com o Maxaquene.

Já na cidade da Beira, os Fer-
roviários da Beira e de Maputo, 
também empataram a uma bola. 
O Costa do Sol, treinado por 
Arnaldo Salvado, foi a Queli-
mane bater o Ferroviário por 
2-1. O Ferroviário de Nampu-
la recebeu e derrotou o Estrela 

  Cláudio Saúte

A “Copa Magoanine”, um 
dos campeonatos recreativos 
mais competitivos nos bairros 
da cidade de Maputo, arrancou 
no último domingo envolven-
do 18 equipas dos bairros de 
Magoanine, Romão, Mateque, 
Albazine e Guava. Esta prova 
é usada como meio de comba-

Vermelha da Beira, uma a zero.
Já a HCB recebeu e bateu o 

Desportivo de Nacala por 1-0. 
O Desportivo de Maputo ven-
ceu o Têxtil do Púnguè por 
duas bolas a zero, no Estádio 
Nacional do Zimpeto. Diga que 
os “alvi-negros” tivessem saído 
a vencer por quatro ou cinco 
bolas, não escandalizaria pela 
forma como abordou o jogo.

Este fim-de-semana teremos 
os seguintes jogos: Estrela da 
Beira-HCB, Têxtil-Ferroviário 
de Nampula, Ferroviário de 
Pemba-Desportivo de Maputo, 
Chibuto-Maxaquene, Ferroviá-
rio de Maputo-Liga Muçulma-
na, Costa do Sol-Ferroviário 
da Beira e Desportivo de Na-
cala-Ferroviário de Quelima-
ne. (Canal de Moçambique)

te à criminalidade nestes bair-
ros, uma vez que junta todo o 
tipo de gente aos domingos.

 No total, serão realizados 
306 jogos e deverá terminar na 
segunda semana de Dezem-
bro. No meio, será interrompi-
do para dar lugar aos jogos da 
Taça-Magoanine” a ser patro-
cinado por Osvaldo Nguiraze.

Cardoso Sendela, da comissão 

organizadora, disse que devido 
aos jogos da copa há menos co-
metimento de crime nestes bair-
ros. “Até os criminosos andam 
aqui connosco, então, não se dão 
nem tempo de praticar as suas ac-
ções. Os criminosos se ocupam 
com o futebol e esquecem-se das 
suas acções. A zona fica livre 
do crime. Com a copa, ganha-
mos mais amizades. Algumas 

pessoas ajudam-se socialmen-
te a partir deste futebol”, disse.

Premiações

Cardoso Sendela disse que as 
premiações (taça, troféu e di-
nheiro) serão para as três primei-
ras equipas, o guarda-redes me-
nos batido e o melhor jogador.

“A copa começou há sete 
anos. Iniciámos com oito equi-
pas e foram subindo. Isto come-

çou com a criação da Associa-
ção Desportiva de Veteranos e 
dentro desta associação”, disse.

Disse que um dos objectivos 
da copa é entretenimento entre os 
residentes do bairro. Rever caras 
velhas, “aqui há algumas pessoas 
que já foram sonantes no futebol 
nacional, Maló, Artur Manhiça, 
Mavó, entre outros. A finalida-
de é criar amizade. Por causa do 
futebol, somos mais amigos”, 
disse. (Canal de Moçambique)

“Moçambola-2014”

Campeão arranca com goleada

Município de Maputo

Bairro de Magoanine usa futebol 
para combater criminalidade 
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  Raimundo Moiane

Apenas 40% de moçam-
bicanos é que têm acesso 
à energia eléctrica, apesar 
de o País possuir uma das 
maiores fontes de produ-
ção de energia eléctrica a 
nível do continente africa-
no que é a hidroeléctrica 
de Cahora Bassa (HCB).

O ministro da Energia, 
Salvador Namburete, que re-
velou que os 40% equivalem 
a 10 milhões de moçambi-
canos com acesso à energia 
eléctrico de um universo de 
cerca de 23 milhões de ha-
bitantes existentes no País.

De acordo com Nambu-
rete, os dados revelam que 
a maioria dos moçambica-
nos ainda não têm acesso 
a este importante recurso, 
não obstante o País possuir 
uma das maiores potencia-
lidades fontes de produção 
da energia eléctrica a ní-
vel do continente africa-
no e no mundo em geral.

Os graves e hediondos 
crimes de roubo de energia 
e de cabos eléctricos bem 
como de vandalização de in-
fra-estruturas de transporte 
e de distribuição de energia 
eléctrica que se tem regis-
tado em diversas regiões do 

território nacional são apon-
tados por Salvador Nambu-
rete como as principais cau-
sas da referida baixa taxa 
de acesso a este importante 
recurso natural, uma vez 
que as mesmas têm atrasado 
o programa de expansão da 
electrificação rural, o que faz 
com que o direito de acesso 
à energia para a maioria dos 
moçambicanos seja adiado 

por mais tempo e retardando 
ainda mais a implementação 
do programa de combate à 
pobreza em Moçambique.

Mesmo assim, ainda de 
acordo com o ministro da 
Energia, Moçambique faz 
parte de um grupo de três 
países com maior taxa de 
cobertura da rede eléctri-
ca a nível da África Aus-
tral onde é superada pelas 

Maurícias e África do Sul.
E para inverter este cená-

rio, Salvador Namburete diz 
que o Governo tem vindo 
nos últimos cinco anos a im-
plementar uma série de no-
vos projectos de geração de 
energia tais como a central 
de geração de energia a gás 
natural da Aggreko com uma 
capacidade instalada de 232 
megawatts (MW), central da 
EDM Sasol com capacidade 
de 175 megawatts e centrais 
termoeléctricas a gás natu-
ral, com recurso ao gás de 
Pande e Temane, previstos 
para os próximos dois anos, 
cuja implementação está a 
ser levado a cabo pela Gi-
gawatt, em Ressano Garcia, 
e do projecto de Kuvanin-
ga, no distrito de Chókwè, 
na província de Gaza.

A estes projectos, ainda 
de acordo com o ministro 
da Energia, juntam-se ou-
tras iniciativas importantes 
no domínio das energias 
novas e renováveis, com 
destaque para a fábrica de 
painéis solares desenvolvi-
da pelo Fundo de Energia 
(FUNAE) inaugurado no 

ano passado, com capaci-
dade de produção anual que 
pode ir até 15 MWp, em 
Beluluane, distrito de Bo-
ane, província de Maputo.

90% da energia eléctrica 
produzida no País são 

provenientes de 
fontes hídricas

Neste momento 90% da 
energia consumida em Mo-
çambique são produzidas 
pela HCB, o que, na óptica 
do PCA da empresa Elec-
tricidade de Moçambique 
(EDM), Augusto Fernan-
do, é um risco, porque em 
caso de uma grande seca, 
o País pode ficar às “es-
curas” por causa da fal-
ta de energia eléctrica.

E para inverter este cená-
rio, o PCA da EDM defende 
que o Governo deve investir 
na implementação de no-
vas fontes de produção de 
energia eléctrica de modo 
a que não seja dependente 
apenas de fontes hídricas 
que são extremamente ar-
riscadas em caso da seca.
(Canal de Moçambique)

Cahora Bassa é nossa (?)

Apenas 40% da população moçambicana 
tem acesso à energia eléctrica
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A Rio Tinto Coal Moçam-
bique (RTCM) gastou no ano 
passado cerca de 295 milhões 
de dólares norte-americanos em 
negócios com empresas mo-
çambicanas em diversas áreas 
como construções, equipamen-
tos, combustíveis, transporte de 
carvão, transporte de pessoal, 
serviços de segurança, catering, 
serviços de consultoria, mate-
rial de escritório, entre outros. 

O montante representa um 
incremento de mais de 15% 

A Samsung Electronics 
lançou, recentemente no 
mercado, a mais nova gera-

comparado com os gastos do 
ano anterior. Em 2012, a Rio 
Tinto gastou cerca de 250 mi-
lhões de dólares em negó-
cios com fornecedores locais. 

Segundo Pedro Sacadura Bot-
te, director de Finanças e direc-
tor-geral de Relações Externas da 
RTCM, “ a Rio Tinto está com-
prometida com o desenvolvimen-
to do empresariado local, uma 
das alavancas essenciais para 
o desenvolvimento sustentável 
de Moçambique”. (Redacção)

ção do Chromebook 2, com 
sistema operacional Chro-
me da Google, revestimen-

to em “faux-leather” seme-
lhante ao couro, agregando 
mais elegância e com cerca 

de oito horas de autonomia.
O novo Samsung Chro-

mebook 2 vem com 
um processador feito 
pela própria Samsung.

O laptop estará dispo-
nível em dois modelos, 
nomeadamente com ecrã 
de 11,6 polegadas e outro 
de 13,3 polegadas, sendo 
que o primeiro tem uma 
resolução de apenas 1366 
x 768 pixels, enquanto 
que o modelo de 13 pole-
gadas tem um painel Full 
HD de 1920 x 1080 pixels.

Como principais ca-
racterísticas técnicas, o 
Samsung Chromebook 2 
apresenta um processa-
dor Exynos 5 octa-core 
(1,9GHz para o modelo de 
11″ e 2,1GHz para o mode-

lo de 13″), 4GB de RAM, 
16GB de memória inter-
na, Webcam HD 720p, 1 
x porta USB 3.0, 1 x por-
ta USB 2.0, saída HDMI 
e uma entrada microSD.

Os novos modelos da li-
nha popular da Samsung 
Chromebook têm um de-
sempenho mais rápido, 
maior duração da bate-
ria e um design fino, de 
construção leve, reforçada 
por uma tampa texturi-
zada durável e elegante.

O modelo de 13,3 po-
legadas também possui 
uma tela de resolução Full 
HD (1920x1080), per-
mitindo aos utilizadores 
desfrutar de visuais vi-
brantes para o trabalho, 
ensino e aprendizagem 
e entretenimento. (FDS)

Em 2013

Rio Tinto fez negócios 
de cerca de USD 295 
milhões com empresas 
moçambicanas 

Samsung lança Chromebook 2

publicidade
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Rosário Fernandes, presidente da Tributária de Moçambique 

  Raimundo Moiane

O Estado moçambicano aca-
ba de encaixar mais 520,34 
milhões de dólares norte-ame-
ricanos provenientes de tributa-
ção de mais-valias. O facto foi 
anunciado esta terça-feira em 
Maputo pelo presidente da Au-
toridade Tributária de Moçam-
bique (AT), Rosário Fernandes, 
durante uma conferência de Im-
prensa convocada para o efeito.

Desta vez, segundo Rosário 
Fernandes, a operação que per-
mitiu encaixar mais recursos fi-
nanceiros que vão permitir o Es-
tado moçambicano reduzir a sua 
dependência externa envolveu a 
Anadarko Moçambique, uma 
empresa de origem norte-ame-
ricana, por ter alienado10% da 
sua participação na pesquisa 
e produção do petróleo na ba-
cia do Rovuma Área 1, Limit 
a favor da ONGC Videsh Ltd.

Os 520,34 milhões de dólares, 
ainda de acordo com o presiden-

  Raimundo Moiane

O Millennium bim acaba 
de ser eleito pela quinta vez 
consecutiva “melhor banco 
comercial de Moçambique”.

 O galardão foi atribuído 
pela revista “Global Finan-
ce”, considerada como uma 
referência internacional no 
que a informação dos mer-
cados financeiros e análise 
do sector bancário encerra.

 Os critérios de avaliação para 
a atribuição deste prémio assen-
tam nos indicadores de cresci-
mento de Activo, rentabilidade, 
relações estratégicas, serviço 

te da AT, vão ser postos à dispo-
sição do Governo através do Te-
souro para serem aplicados nas 
despesas correntes do Estado 
tal como recomenda a lei bem 
como para o pagamento da dívi-
da pública neste momento cal-
culada em mais de 370 milhões 
de dólares norte-americanos.

Esta é a quinta operação de 
tributação das mais-valias ten-
do já rendido ao Estado mo-
çambicano 1,3 mil milhões de 
dólares norte-americanos, num 
processo iniciado em 2012.

Deste valor, segundo Rosário 
Fernandes, 50% já foram entre-
gues ao Tesouro e os restantes 
estão processados para serem ca-
nalizados aos cofres do Estado.

Refira-se que neste momen-
to a AT conta com 10 processo 
de tributação de mais-valias 
em que espera que dois sejam 
concluídos ainda este ano e três 
irão transitar para o próximo 
ano. (Canal de Moçambique)

ao cliente, preçário competi-
tivo e inovação na promoção 
de novos produtos e serviços.

O júri da “Global Finan-
ce” é constituído pelo con-
junto dos seus editores inter-
nacionais que sustentam a 
sua avaliação apoiados num 
painel de analistas financei-
ros, consultores e gestores 
de topo do sector bancário.

 De forma a elevar os ní-
veis de rigor e confiança do 
prémio, a revista promoveu 
este ano, pela primeira vez, 
uma votação por parte dos 
seus leitores institucionais. 
(Canal de Moçambique)

Estado moçambicano encaixa mais 
USD 520 milhões em mais-valias

Pela quinta vez consecutiva

Millennium 
bim considerado 
melhor banco de 
Moçambique
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  Isabel Arriaga E Cunha 

A cimeira dos oito países 
mais industrializados do Mun-
do (G8) prevista para Junho na 
estância de Sotchi, no Mar Ne-
gro, vai ser substituída por um 
encontro a sete em Bruxelas, em 
protesto pela absorção da Cri-
meia pela Rússia, que está pres-
tes a ser formalmente expulsa 
do grupo a que aderiu em 1998.

O anúncio foi feito pelo pre-
sidente do Conselho Europeu 
Herman Van Rompuy. Pouco 
depois, os líderes do G7 diziam-
-se prontos a reforçar as sanções 
contra a Rússia se a Ucrânia con-
tinuar a ser desestabilizada. A 
ameaça faz parte do comunicado 
final de uma reunião em Haia. 

“Estamos preparados para 
intensificar as acções, incluin-
do com medidas contra secto-
res específicos que terão um 
impacto muito significativo 
na economia russa, se Mos-
covo não solucionar a situa-
ção”, lê-se no comunicado.

O texto “condena o referen-
do ilegal realizado na Crimeia” 
e a “tentativa ilegal da Rússia 
para anexar” a península. O 
Governo russo é encorajado a 
“iniciar discussões com o Go-
verno da Ucrânia”. Para além 
da cimeira de Junho, os líde-
res do G7 avisam que a sua 
“participação no G8 ficará sus-
pensa até que a Rússia mude 
de rumo e voltar a haver um 
ambiente onde o G8 possa ter 
uma discussão significativa”.

O cancelamento do encontro 
na Rússia já tinha sido avan-
çado pelo primeiro-ministro 
britânico, David Cameron, à 
margem de uma cimeira sobre 
a segurança nuclear, que decor-
reu até esta terça-feira em Haia 
e que acabou por ser totalmente 
dominada pela crise da Ucrânia.

Presente na cimeira no qua-
dro de uma visita de quatro dias 
à Europa, o Presidente norte-

-americano, Barack Obama, 
passou o essencial do dia de 
segunda-feira a reunir apoios 
para a linha dura que adoptou 
contra Moscovo e que se tradu-
ziu em sanções mais firmes do 
que as europeias dirigidas aos 
próximos do Presidente rus-
so, Vladimir Putin, e a um dos 
bancos próximos do regime.

Segurança energética

Na semana passada, a União 
Europeia (UE) decidiu  con-
gelar os bens financeiros e 
decretar a proibição de con-
cessão de vistos de entrada na 
UE de 33 próximos Putin. Por 
enquanto, os 28 hesitam em ir 
mais longe devido à forte li-
gação entre as suas economias 
e a economia russa e, sobretu-
do, à sua forte dependência do 
gás russo, que assegura 30% 
do consumo na UE. Mesmo 
assim, os 28 prometeram me-
didas mais duras, de natureza 
económica que poderão visar 
alguns bancos, em caso de es-
calada de Moscovo na Ucrânia.

No comunicado do G7 é ain-
da anunciado que os ministros 
da Energia dos seus membros 
“se vão encontrar para deba-
ter formas de fortalecer a se-
gurança energética colectiva”.

Foi por iniciativa do Pre-
sidente americano, aliás, que 
líderes dos outros sete países 
do G8 – Estados Unidos, Ca-
nadá, Alemanha, França, Rei-
no Unido, Itália e Japão – ini-
ciaram ao princípio da noite 
de segunda-feira uma reunião 
para concertar posições sobre 
como aumentar a pressão sobre 
a Rússia, que, segundo  NATO, 
continua a acumular tropas 
na fronteira com a Ucrânia.

Mesmo se a absorção da Cri-
meia pela Rússia é dada como 
praticamente irreversível, euro-
peus e americanos estão a dar 
tudo por tudo para evitar even-

tuais incursões de Moscovo no 
resto da Ucrânia e mesmo na 
vizinha Moldávia, igualmente 
ex-república soviética, e admi-
tem até uma desestabilização 
dos três Estados Bálticos – Es-
tónia, Letónia e Lituânia – que 
são membros da UE e têm 
importantes minorias russas.

A expulsão da Rússia do 
grupo dos países mais indus-
trializados, que abandonaram 
em 1998 a sua denominação 
tradicional de G7 para incluir 
Moscovo, tinha sido defendi-
da na semana passada nome-
adamente pelo secretário de 
Estado americano, John Kerry.

Sergei Lavrov, ministro rus-
so dos Negócios Estrangeiros, 
que se encontrou com Kerry 
em Haia, reagiu com ironia. 
“Se os nossos parceiros oci-
dentais acham que o formato 
[do G8] se gastou, não fazemos 
questão neste formato. E não 
achamos que seja um grande 
problema se não se reunir”.

Soberania e a integridade

Os múltiplos contactos efec-
tuados por Obama em Haia 
incluíram o seu homólogo 
chinês, Xi Jimping. Durante 
um encontro entre os dois lí-
deres, “o Presidente disse que 
a China sempre considerou a 
soberania e a integridade terri-
toriais como o núcleo duro da 
sua política externa e da sua 
segurança nacional, e que esses 
princípios devem ser aplicados 
à Ucrânia”, resumiu Ben Rho-
des, conselheiro adjunto para a 
Segurança Nacional americana. 
“Os interesses da China deve-
rão conduzi-la a trabalhar con-
nosco para fazer baixar a tensão 
de uma forma que respeite a 
soberania e a integridade terri-
torial” da Ucrânia, acrescentou.

O Presidente chinês, cujo 
país tem assumido uma po-
sição ambígua na matéria in-
cluindo com uma abstenção na 
votação do Conselho  de Se-

gurança das Nações Unidas a 
15 de Março contra o referen-
do na Crimeia que levou cin-
co dias depois à sua absorção 
pela Rússia, não se exprimiu 
publicamente sobre a questão.

O primeiro-ministro britâni-
co disse ainda antes de partir 
para Haia,  segundo o jornal 
The Guardian, que Londres 
vai participar no reforço da 
defesa da NATO nos países 
bálticos vizinhos da Rússia, 
embora sem prever pelo me-
nos para já, um aumento das 
tropas à disposição da Aliança 
que é defendida pelo ex-chefe 
de Estado-maior do exército.

Segundo Cameron, “é impor-
tante mandar uma mensagem 
clara aos nossos parceiros e 
aliados da NATO de que acre-
ditamos na NATO e na sua se-
gurança”. Por essa razão, acres-
centou, Londres está a “apoiar” 
alguns estados Bálticos no re-
forço da sua defesa. (Público)

Países do G7 anulam cimeira de Junho 
na Rússia para protestar contra a
absorção da Crimeia

Líderes dos países mais industrializados 
dizem-se preparados para reforçar as 

sanções contra Moscovo

Herman Van Rompuy, presidente do Conselho Europeu
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Para as famílias, confirmou-
-se a pior das notícias. Para os 
investigadores, o trabalho conti-
nua para se saber o que levou o 
avião das linhas aéreas da Ma-
lásia para o Sul do Índico, onde 
se despenhou, provocando a 
morte às 239 pessoas a bordo.

A notícia da queda do apare-
lho, que desaparecera dos rada-

res no dia 8 de Março, foi dada 
pelo primeiro-ministro malaio, 
Najib Razak. “É com grande 
tristeza e pesar que, de acordo 
com novas informações, somos 
obrigados a concluir que o voo 
MH370 acabou no oceano Índi-
co”, não havendo sobreviventes.

As famílias das vítimas já ti-
nham sido informadas desta con-
clusão oficial, que se baseou em 
informações provenientes do De-

partamento de Acidentes Aéreos 
do Reino Unido (AAIB na sigla 
inglesa). Numa mensagem SMS 
enviada aos familiares dos ocu-
pantes do Boeing 777, a Malaysia 
Airlines diz que, “sem margem 
para dúvidas”, o avião “se despe-
nhou e nenhuma das pessoas que 

estavam a bordo sobreviveu”.
Explicou o primeiro-ministro 

que a AAIB recebeu informa-
ções de uma empresa britânica, 
a Inmarsat (a maior companhia 
mundial de satélites e comunica-
ções), que após a análise de dados 
revelaram a rota do voo MH370. 
“Eles usaram um tipo de análise 
que nunca tinha sido usada antes 
numa investigação deste géne-
ro”, explicou Razak. “Com base 
nesta nova análise, a Inmarsat e o 
AAIB concluíram que o MH370 
voou ao longo do corredor [de 
buscas] Sul, e que a sua última 
posição foi a oeste de Perth, no 
meio do oceano Índico. Trata-se 
de uma localização remota, lon-
ge de qualquer lugar onde seria 
possível aterrar. Desta forma, é 
com grande tristeza que informo 
que, de acordo com estas infor-
mações, o voo MH370 acabou no 
Sul do Oceano Índico”. (Público)

Dezenas de jovens, alguns 
armados com bastões e facas, 
tentaram esta segunda-feira 

entrar na casa abandonada de 
Ibadan, no Sudoeste da Nigéria, 
onde durante o fim-de-semana 

foram encontrados cadáveres 
em decomposição, crânios e 
esqueletos, assim como pesso-
as acorrentadas e malnutridas.

Pelo menos 20 pessoas fi-
caram feridas quando grupos 
de jovens tentavam entrar na 
“casa dos horrores”, como lhe 
chama a imprensa nigeriana. 
A polícia montou entretanto 
um cordão de segurança em 
redor na casa, parcialmente 
escondida por vegetação alta, 
carcaças de viaturas abando-
nadas e restos de tractores.

“Queríamos salvar os nossos, 
eles ainda estão enterrados e 
pedem ajuda… A polícia impe-
diu-nos e nós enervámo-nos”, 
disse um dos jovens à AFP.

Para além dos cadáveres e dos 
restos de corpos  no interior e no 
exterior da casa, sabe-se que a 
polícia encontrou 15 pessoas 
acorrentadas dentro da casa. 
E várias pessoas em estado de 
malnutrição, que “pareciam es-
queletos” a vaguear pelos bos-
ques em redor, disse a porta-voz 

da polícia Olabisi Illobanafor.
A polícia ainda não avançou 

com nenhuma explicação para a 
descoberta. Os media locais es-
crevem que as vítimas de rapto 
são frequentemente torturadas e 
sacrificadas em rituais de magia 
negra, lembrando ainda o tráfi-
co de órgãos que existe no país.

“Não é comum algo assim 
em Ibadan ou no estado de 
Oyo”, garantiu Illobanafor, ci-
tada pela BBC. Ibadan, uma 
das maiores cidades da Nigé-
ria, 130 quilómetros a Norte 
de Lagos, é a capital do esta-
do. “A polícia vai investigar o 
crime em todas as suas ramifi-
cações.” Segundo a polícia, já 
foram detidos seis suspeitos.

Sabe-se que o alerta foi 
dado por taxistas que traba-
lham em motocicletas, e que 
tinham ido à procura de al-
guns colegas desaparecidos.

Esta segunda-feira, alguns 
jornalistas puderam entrar na 
casa: os jornalistas da AFP des-
crevem “um cheio insuportável 

e milhares de moscas, o que 
obrigou toda a gente a cobrir 
o nariz e a boca”. De resto, já 
só encontraram peças de roupa, 
sapatos e utensílios de cozinha 
espalhados pelas oito divisões.

Segundo os habitantes, a casa 
serviu durante algum tempo 
de escritório de uma empre-
sa de construção. “Há muito 
tempo que notávamos idas e 
vindas nesta zona e alertámos 
os agentes de segurança, mas 
ninguém reagiu”, disse à AFP 
um chefe local, Isiaka Bello.

Numa visita ao local depois 
dos distúrbios, o governador 
do Estado prometeu que os 
culpados serão encontrados. 
“Os que estão por trás des-
te acto odioso serão punidos 
diante de Deus. Nós também, 
nós também os puniremos as-
sim que os prendermos”, disse 
Abiola Ajumobi. “Alguns sus-
peitos já foram detidos, outros 
fugiram. Mas estamos na pis-
ta deles”, garantiu. (Público)

A casa está rodeada de vegetação e foram encontrados restos 
de cadáveres em redor 

Avião da Malaysia Airlines “despenhou-se 
e não há sobreviventes”

Polícia investiga “casa dos horrores” 
no Sudoeste da Nigéria

Prosseguem as buscas para 
encontrar e recuperar destroços 

do Boeing que levava 239 
pessoas a bordo

Para além dos cadáveres e 
dos restos de corpos, sabe-se que 
foram encontradas 15 pessoas 
acorrentadas dentro da casa

 A declaração do primeiro-ministro 
da Malásia na íntegra



29Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 26 de Março de 2014

Internacional

  Ana Gomes Ferreira 

A oposição sul-africana apre-
sentou formalmente uma acusa-
ção de corrupção contra o Pre-
sidente Jacob Zuma, provado 
que foi que gastou 16,5 milhões 
de euros do erário público a 
fazer obras numa propriedade 
que tem no campo. Um relató-
rio, que é o resultado de dois 
anos de investigações, acusa 
Zuma de “conduta imprópria” 
e exige que devolva na íntegra 
a verba que gastou a construir 
uma piscina, um anfiteatro, um 
centro para visitas, um curral e 
uma área para aves de capoeira.

Zuma gastou dinheiro pú-
blico a construir “opulência 
em larga escala”, disse a Pro-
tectora do Povo, Thuli Ma-
donsela, na conferência de 
imprensa em que apresentou 
o documento de 400 páginas.

O gabinete do Protector do 
Povo está incrito na Constitui-
ção sul-africana para investi-
gar queixas contra o Governo 
e outros departamentos oficiais 
ou contra os que ocupam car-
gos públicos. É um organismo 
independente, regulamentado 
pela própria Constituição e é 
agora dirigido por Madonse-
la, que é advogada especia-
lizada em direitos humanos.

Um relatório datado de De-
zembro do ano passado mas 
realizado pelo próprio Governo 
ilibara Zuma de qualquer cri-
me. Mas este novo documento 
independente é muito detalhado 
quanto aos gastos feitos em 2009 
na quinta de Zuma na província 
de KuaZulu-Natal, que é uma 
das mais pobres do país e onde 
a maioria das pessoas não tem 
electricidade ou água potável.

Oficialmente, os gastos fo-
ram registados como obras de 

reforço de segurança. O rela-
tório, chamado Segurança em 
Conforto, mostra que Zuma 
gastou oito vezes mais do que 
foi investido em segurança em 
duas casas de Nelson Mandela 
e mil vezes mais do que gastou 
em segurança F.W. de Klerk, o 
último Presidente do apartheid.

A investigação aos gastos de 
Zuma na sua quinta começou 
em 2012, Em Novembro do ano 
passado, o Presidente foi cha-
mado a depor no Parlamento, 
tendo negado perante os deputa-
dos ter usado dinheiros públicos 
em obras privadas. “A minha 
residência em Nkandla foi paga 
pela família Zuma. Todos os 
edifícios e todos os quartos que 
usamos foram construídos por 
nós e não pelo Governo”, disse.

“Isso não é verdade”, respon-
deu, agora, a Protectora do Povo, 
que ficou a um passo de afirmar 
que o Presidente mentiu aos de-
putados. “Aceitei a ideia de que 
ele se dirigiu ao Parlamento de 
boa fé e que não estava a pen-
sar na casa de família quando 

prestou declarações. Parece ter 
sido um engano não intencio-
nal da parte dele e, por isso, 
não posso dizer que a sua con-
duta tenha violado o código de 
ética”, disse, citada pela BBC.

Mas, mais adiante, e referin-
do-se ao uso de verbas públi-
cas no geral das obras, Thuli 
Madonsela é muito dura. “O 
fracasso [do Presidente Zuma] 
na protecção dos recursos do 
Estado constitui uma violação 
do código de ética e, em confor-
midade, a sua conduta é incon-
sistente com o lugar que ocupa 
como membro do Governo”. A 
Protectora do Povo rematou a 
sua intervenção mencionando 
veladamente Mandela: “Que 
as gerações futuras não pos-
sam dizer que a indiferença, o 
cinismo e o egoísmo não im-
pediram de viver à altura dos 
ideais de humanismo ineren-
tes ao Prémio Nobel da Paz”.

As autoridades deram 14 
dias a Zuma para responder 
ao relatório, nomeadamen-
te à exigência de restituição 

dos 16,5 milhões de euros.
Este não é o primeiro escân-

dalo a envolver Jacob Zuma. O 
antigo prisioneiro de Robben 
Island é polígamo e foi já acu-
sado de violação foi absolvi-
do. Quando já era Presidente, 
teve um filho de uma relação 
extraconjugal com a filha de 
um amigo. Antes de vencer as 
presidenciais de 2009, estava a 
ser investigado por corrupção, 
mas as acusações foram anu-
ladas pouco antes das eleições.

Este caso, a que os media sul-
-africanos já chamam “Nkan-
dlagate”, pode ter consequên-
cias políticas mais graves para 
Zuma, que se preparava para 
ser reeleito no dia 7 de Maio.

O seu partido, o Congresso 
Nacional Africano, deverá de 
facto vencer as eleições, ape-
sar de se esperar que obtenha 
o pior resultado em 20 anos as 
sondagens dão-lhe 60% dos vo-
tos, muito longe dos números 
de há duas décadas quando se 
realizaram as primeiras elei-
ções em democracia no país.  

Zuma é acusado, dentro do 
próprio ANC, de ter contribuí-
do largamente para este declínio 
do partido de Nelson Mandela. 
O descontentamento popular, 
esse ficou patente em Dezem-
bro, nas cerimónias fúnebres de 
Mandela num estádio de Joa-
nesburgo quando Zuma entrou, 
a multidão ofereceu-lhe uma 
sonora vaia. Terá Zuma (e a sua 
facção) força suficiente para se 
manter na corrida à reeleição?

A oposição exige a demis-
são imediata do Presidente. E, 
baseando-se no relatório sobre 
os gastos públicos na sua casa 
privada, fala em processo de 
destituição, apesar de o ANC 
ter a maioria no Parlamento.

“Este é um dia histórico na 
nossa luta contra a corrupção 
e contra o nepotismo que au-
mentaram vertiginosamente 
com o Presidente Zuma. É uma 
vitória da Constituição e da 
Lei”, disse o líder parlamentar 
da Aliança Democrática, Lin-
diwe Mazibuko, citado pelo 
jornal The Guardian. (Público)

A quinta de Jacob Zuma na província de KuaZulu-Natal 

Presidente sul-africano gastou 
16 milhões de euros públicos 
com obras em casa

Oposição apresentou formalmente 
uma acusação de corrupção e exige 

a destituição de Jacob Zuma. Eleições 
presidenciais são a 7 de Maio
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Não é a monumentalidade da 
obra que distingue o trabalho 
de Shigeru Ban. Grande parte 
da sua arquitectura não se ins-
creve na paisagem de forma 
permanente, com a ambição 
de intemporalidade. Shige-
ru Ban trabalha noutra escala.

É célebre pelos edifícios pro-
visórios criados em cenários 
de guerra ou em locais devas-
tados por desastres naturais. 
É também reconhecido pelos 
materiais que utiliza e que 
não ligamos habitualmente à 
construção, como cartão, gra-
des de cerveja ou contentores. 
Shigeru Ban foi distinguido 
esta segunda-feira com o Prit-
zker, o mais importante pré-
mio no mundo da arquitectura.

O júri realçou a “simplici-
dade elegante” das suas obras 
e elogiou-o por “responder 
com criatividade e design de 
alta qualidade a situações ex-
tremas causadas por desastres 
naturais devastadores”: “Os 
seus edifícios providenciam 

abrigo, centros comunitários e 
locais espirituais àqueles que 
sofreram perdas tremendas 
e destruição. Quando a tra-
gédia se abate, ele está mui-
tas vezes lá desde o início”.

Shigeru Ban é o terceiro arqui-
tecto japonês a vencer o Pritzker 
nos últimos cinco anos, depois 
da dupla Kazuyo Sejima e Ryue 
Nishizawa em 2010 e de Toyo 
Ito o ano passado (entre um e 
outro, Souto Moura, em 2011, 
tornou-se o segundo português 
a ser distinguido, sucedendo 
ao Pritzker de 1992 atribuído a 
Álvaro Siza). Ban distingue-se, 
porém, dos seus compatriotas 
recentes vencedores do prémio.

Trabalho humanitário

Nascido em Tóquio em 1957, 
estudou no Southern Califor-
nia Institute of Architecture 
e na Cooper Union School of 
Architecture em Nova Iorque. 
Em 1985, abriu o seu atelier em 
Tóquio, sendo que actualmente 
mantém igualmente escritó-
rios em Paris e Nova Iorque.

Começou a desenvolver tra-

balho humanitário depois de to-
mar contacto com as condições 
dos campos de refugiados no 
Ruanda, em 1994. Desenvolveu 
nessa altura protótipos para ten-
das construídas em cartão, ma-
terial que começara a utilizar no 
final dos anos 1980. Um ano de-
pois, em 1995, desenhou habita-
ções de emergência, com alicer-
ces construídos com grades de 
cerveja e paredes criadas com 
tubos de papel, para a popula-
ção desalojada após o violento 
terramoto em Kobe, no Japão.

Ao longo dos anos, a sua ar-
quitectura de apoio a popula-
ções assoladas por guerra ou 
tragédias naturais foi erguida 
na Turquia, Índia, China, Hai-
ti, Japão, no Ruanda ou em 
Christchurch, na Nova Zelân-
dia, onde erigiu em 2011 uma 
igreja, criada com os nele habi-
tuais tubos de papel reciclado, 
orientados na vertical e tratados 
quimicamente para assegurar a 
impermeabilização, em substi-
tuição do templo original, des-
truído por um terramoto. Algu-
mas das obras passaram mesmo 

de temporárias a permanentes, 
como o centro comunitário ori-
ginalmente construído em Kobe 
que a população exigiu manter.

Paralelamente ao seu traba-
lho humanitário, Ban tem tam-
bém no seu portefólio obras 
como o Centro Pompidou em 
Metz, condomínios em Ma-
nhattan ou um museu de arte 
em Aspen, no Colorado, que irá 
ser inaugurado ainda este ano.

“O importante é o equilíbrio”

“Quando Martha Thorne [di-
rectora executiva do Pritzker] 
me ligou, pensei que estava a 
brincar”, escreveu Shigeru Ban 
em comunicado. “Sabia a razão 
pela qual tinha sido escolhido, e 
sabia que era uma razão bastan-
te diferente relativamente a ou-
tros laureados. Foi um incentivo 
para continuar o trabalho social 
que faço, ao mesmo tempo que 
desenvolvo projectos como 
museus e outros trabalhos”, 
escreveu. “Recebo-o, portanto, 
como incentivo”, reafirmou.

Numa entrevista telefónica 

após a atribuição do Pritzker, 
citada pelo Los Angeles Times, 
Shigeru Ban apontou que os 
arquitectos estão muitas vezes 
“demasiado ocupados a tra-
balhar para os privilegiados. 
Historicamente tem acontecido 
o mesmo. As pessoas privile-
giadas têm dinheiro e poder, 
que são invisíveis, portanto 
contratam-nos para tornar o 
seu poder e dinheiro visíveis 
através de arquitectura monu-
mental. O importante para mim 
é o equilíbrio, trabalhar em edi-
fícios normais e também em 
zonas devastadas”, acrescentou.

Pela distinção com o Pritzker, 
Shigeru Ban receberá 100 mil 
dólares (perto de 72 mil euros) e 
uma medalha de bronze, a serem 
entregues dia 13 de Junho numa 
cerimónia que terá lugar no Ri-
jksmuseum em Amesterdão. O 
Pritzker, atribuído desde 1979, 
distinguiu arquitectos como Pe-
ter Zumthor, Zaha Hadid, Oscar 
Niemeyer, Norman Foster, Rem 
Koolhaas, Frank Gehry ou os 
já citados Álvaro Siza e Edu-
ardo Souto Moura. (Público)

Shigeru Ban em 2010 no “seu” Centro Pompidou em Metz 

Arquitecto é o terceiro japonês 
nos últimos cinco anos a receber 

o mais importante prémio no 
mundo da arquitectura

Pritzker distingue a arquitectura 
humanitária de Shigeru Ban
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O grupo, que em 2012 com-
pletou meio século de existên-
cia, já actuou cinco vezes em 
Portugal, entre 1990 e 2007, 
em Coimbra, Porto e Lisboa.

Mick Jagger, Keith Richards, 
Ron Wood e Charlie Watts anda-
rão pela Europa com a digressão 
“14 on fire”, que começou no pas-
sado dia 21 de Fevereiro em Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes Uni-
dos, e prosseguiu pelo Oriente.

Na semana passada, no entanto, 
o grupo cancelou o concerto mar-
cado para a Austrália, após a no-
tícia da morte da companheira do 

O filme brasileiro “O Meni-
no e o Mundo”, de Alê Abreu, 
conquistou o Grande Prémio 
Monstra para melhor longa-
-metragem da 13ª edição da 
Monstra - Festival de Cinema de 
Animação de Lisboa, anunciou, 
domingo último, a organização.

O festival, que encerrou do-
mingo último, está a decorrer 
desde o dia 13 de Março no ci-
nema São Jorge, em Lisboa, mas 
tem tido programação também 
no Museu das Marionetas, no 
Teatro Meridional e em várias 
escolas de Lisboa e de Almada.

Ainda segundo a organi-
zação, “Boles”, de Spela Ca-
dez, uma co-produção Eslo-
vénia/Alemanha, arrecadou 
o Grande Prémio Monstra 
para melhor curta-metragem.

Sobre o vencedor do prémio 
para longa-metragem, o júri 
da 13ª edição da Monstra su-

vocalista do grupo Mick Jagger.
A namorada de Mick Jagger, a 

estilista norte-americana L’Wren 
Scott, foi encontrada morta, na 
segunda-feira passada, no seu 
apartamento em Nova Iorque.

No ano passado, o grupo 
deu alguns concertos come-
morativos das bodas de ouro, 
assinalando a longevidade 
de uma das mais lucrativas 
e resistentes bandas do rock.

Em 2012, ano do 50º ani-
versário, editaram a colec-
tânea “GRRR!”, que in-
clui gravações feitas desde 

blinhou a “forma original, sensí-
vel e bela”, com que o realizador 
“concretizou uma visão ingénua 
e poética do mundo globalizado”.

Este filme, que conta a história de 
um menino que parte à procura do 
seu pai e descobre um mundo fan-
tástico, dominado por estranhos se-
res e máquinas-bichos, foi também 
o vencedor do Prémio de Melhor 
Banda Sonora e o Prémio do Público.

Pela primeira vez, o festi-
val Monstra atribuiu prémios 
a longas e curtas-metragens.

Quanto à premiada curta-metra-
gem “Boles”, de Spela Cadez, o 
júri considerou que este é “um fil-
me bem equilibrado, que combina 
com mestria todos os aspectos da 
sua produção. Uma história clássica 
sobre um artista em crise criativa e a 
sua musa, contada com ironia e pro-
fundidade, oferecendo às marione-
tas uma dimensão contemporânea”.

Julho de 1962 até à actualidade.
Os Rolling Stones deram o 

primeiro concerto, num clube 
em Londres, a 12 de julho de 
1962 e a primeira formação in-
cluía Mick Jagger (voz), Keith 
Richards (guitarra), Brian Jo-
nes (guitarra), Mick Avory (ba-

Na secção da competição por-
tuguesa, “Carrotrope”, de Pau-
lo D’Alva, viu distinguido o seu 
filme com o Prémio Sociedade 
Portuguesa de Autores | Vasco 
Granja, pela sua “interessante 
visão sobre o cinema com um 
ambiente consistente e uma for-
te atmosfera”, segundo o júri.

Na competição internacional de 
Longas-Metragens, “Cheatin” do 
norte-americano Bill Plympton, ar-
recadou o Prémio Especial do Júri 
e o filme “Tia Hilda!”, dos france-
ses Jacques-Rémy Girerd e Beno”t 
Chieux, venceu o Prémio Melhor 
Filme para Infância e Juventude.

Na competição internacional de 
Curtas-Metragens, “Villa Antro-
poff”, de Kaspar Jancis e Vladi-
mir Leschiov, da Estónia, recebeu 
o Prémio Especial do Júri, “Lay 
Bare”, do britânico Paul Bush, 
o Melhor Filme Experimental, e 
“Kiki de Montparnasse”, de Amé-

teria) e Mick Taylor (baixo).
O grupo, que se apresentava 

com pose e atitude mais rebel-
des, por comparação, por exem-
plo, com os Beatles, desejava 
na altura ser “a melhor banda 
de rythm & blues de Londres e 
conseguir concertos regulares”.

lie Harrault recebeu o Prémio do 
Público Curta-Metragem. Ainda 
nesta categoria, “A Minha Mãe é 
um Avião”, de Yulia Aronova, “” 
Volta do Lago”, de Noémie Marsi-
ly e Cark Roosens, e “O Coro em 
Tournée”, de Edmunds Jansons, 
receberam menções honrosas.

Na categoria de curtíssimas, de-
dicada a filmes com menos de dois 
minutos, os vencedores foram “Ro-
bbery”, de Jan Saska (competição 
internacional) e “World of Paper”, de 
João Lagido (competição nacional).

A competição internacional de 
estudantes foi ganha pelo filme 
“Fishing Meteorites”, de Nina 
Christen e Evelyn Buri e na com-
petição de estudantes portugueses 
ganhou o filme “A Ventoinha e 
o Candeeiro”, de Filipe Fonseca.

Os filmes “Ab Ovo” e “Under-
neath the Refuge” receberam men-
ções honrosas, e “Kiosk” ganhou o 
Prémio do Público nesta categoria.

Cinquenta anos depois, 
têm mais de vinte álbuns, 
que venderam 200 milhões 
de cópias em todo o mundo.

Keith Richards, o guitarrista, 
70 anos, já disse que um grupo 
como os Rolling Stones “só se 
deixa dentro de um caixão”. (JN)

Na 13.ª edição, o festival dedi-
cou uma homenagem ao cinema 
húngaro, exibindo uma retros-
pectiva dos últimos 50 anos, a 
mais recente produção do país e 
convidando alguns realizadores 
e artistas, como Ferenc Cakó, 
considerado um dos mestres do 
cinema de animação com areia.

Inserido na secção “Monstri-
nha”, dedicada ao público mais 
novo, o festival teve a antestreia 
de “Asas do vento”, o filme 
com o qual o realizador japonês 
Hayao Miyazaki anunciou a des-
pedida do cinema de animação.

Nas curtas internacionais estará 
“Mr. Hublot”, de Laurent Witz, 
que recebeu este ano o Óscar de 
melhor curta-metragem de ani-
mação, e também “Feral”, do 
português de origem cabo-ver-
diana Daniel Sousa, que foi can-
didato ao mesmo galardão. (JN)

Keith Richards diz que “de um grupo como os Stones só se sai num caixão”

A banda rock britânica Rolling 
Stones regressa este ano a Portugal 
para um concerto no festival Rock 
in Rio Lisboa, no Parque da Bela 
Vista, marcado para 29 de Maio, 

anunciou, esta segunda-feira, 
fonte da organização

Rolling Stones actuam a 29 de Maio 
no Rock in Rio Lisboa 

Filme brasileiro vence 
Grande Prémio Monstra 2014
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A empresa Canal i, Lda procura agentes em Maputo-cidade 
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Procura de agentes 
de vendas

  Luciano da Conceição, em 
  Homoíne

Um cidadão que responde 
pelo nome de Paulo Macu-
ácua encontra-se detido no 
Comando distrital da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) no distrito de Homo-
íne, na província de Inham-
bane, acusado de sequestrar 
a sua própria filha menor de 
14 anos e tê-la transformado 
em sua “esposa”. Nesta “rela-
ção” que começou em 2012, a 
menor que, deliberadamente, 
omitimos o nome, engravidou 
duas vezes. Na primeira teve 
um aborto, e na segunda che-
gou a dar à luz, mas o bebé 
perdeu a vida semanas depois.

É uma história que está a dei-
xar a vila de Homoíne indig-
nada. Tudo começa em 2012 
quando a menor tinha 12 anos.

Em declarações ao Canal de 
Moçambique a vítima disse 
que o pai a seduzia com pro-
messas de “muitas coisas”, 
como vestuário e bijutarias. 
Aliás, o pai terá pedido a miú-
da para que não contasse a nin-
guém e, em contrapartida, re-
cebia presentes. Foi assim que 
Paulo Macuácua conseguiu 
seus intentos, engravidando 
a menor. Quando a família 
descobriu que a menor esta-
va grávida quis saber quem 
era o pai, ao que a menina 
simplesmente ficava calada. 
Preferiu não denunciar o pai.

Macuácua abandona esposa 
e vai viver com a filha 

Tempo depois a seguir à 
primeira gravidez, e com 
questionamentos a subirem 
de tom, Paulo Macuácua de-

cidiu sequestrar a sua própria 
filha, abandonando a esposa e 
dois filhos na vila de Homo-
íne, tendo ido fixar residên-
cia no interior de Homoíne, 
concretamente no povoado 
de Ponguine. Lá continuou a 
manter relações sexuais com 
a própria filha que era, prati-
camente, a sua “esposa”, até 
que familiares o encontraram 
e o denunciaram à Polícia.  

Já nas mãos da Polícia, Pau-
lo Macuácua pediu para que 

os familiares o perdoassem 
porque não sabia o que esta-
va a fazer e que tudo era “obra 
do diabo”. Paulo Macuácua 
confessou que ter abusado 
sexualmente a sua própria fi-
lha, usando-a como sua “es-
posa”. “Engravidei-lhe duas 
vezes onde a primeira vez a 
grávida saiu sozinha e a se-
gunda deu à luz, mas o filho 
perdeu a vida depois de al-
gumas semanas. Questionado 
como que se sentia ao manter 

relações com a sua própria 
filha, Paulo Macuácua disse 
que “tudo aquilo que andei 
a fazer foi obra do diabo”.

A Polícia, através da coman-
dante distrital, Joana Milice, 
diz que o caso, agora, já não 
depende da “boa vontade” da 
família” e o mesmo já está no 
Ministério Público. “A prisão 
do senhor Paulo Macuácua já 
está legalizada e vai responder 
em juízo pelos seus actos”. 
(Canal de Moçambique)

No distrito de Homoíne, em Inhambane

Pai engravida duas vezes a sua 
própria filha menor

A filha diz que aceitou as propostas do 
pai e nunca contou a ninguém porque tinha 

promessas de “riqueza”. O criminoso que 
já está detido confirma tudo e diz que 

foi “obra do diabo “.


