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Contra todas as expectativas, 
o Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo (TJCM) decidiu con-
ceder liberdade condicional a 
“Nini” Satar – criminoso conde-
nado, no dia 13 de Março de 2001, 
a 24 anos de prisão maior por en-
volvimento no assassinato do jor-
nalista Carlos Cardoso em 2000 
–, mas acabou por continuar na 
cadeia por “ordens superiores”.

“Nini” Satar cumpriu meta-
de da pena, e quando se supu-
nha que ia sair da cadeia ontem, 
terça-feira, visto que o mandado 
de soltura foi passado na tarde de 
segunda-feira, 1 de Setembro, tal 
não se efectivou porque, à última 
hora, certos sectores da direc-
ção do partido Frelimo, colhidos 
de surpresa, não concordaram 
com a decisão, e geraram uma 
tal trapalhada, aparentemente 
sem fundamento jurídico, que, 
por “ordens superiores”, um 
dos presos mais conhecidos do 
país continua atrás das grades.

“Nini”, como é conhecido, 
continua na cadeia a aguardar 
o aval final do partido Freli-
mo, mesmo com um mandado 
de soltura passado por um juiz. 

A decisão judicial final está ago-
ra condicionada, estando neste 
momento o juiz e o tribunal subal-
ternizados pelo partido Frelimo.

Segundo o despacho de soltu-
ra número 04/2014/10a, datado 
de 1 de Setembro de 2014, o 
juiz de Direito Adérito Malho-
pe diz que Momed Assif Satar, 
mais conhecido por “Nini”, 
reúne “a totalidade dos pres-
supostos legais para benefi-
ciar da liberdade condicional”. 

Como a decisão do juiz ainda 
não foi cumprida, aguarda-se 
para os próximos dias o esclareci-
mento definitivo deste imbróglio. 

Damião Cumbana, advogado 
de “Nini” Satar, disse ao “Canal 
de Moçambique” que não com-
preende por que motivo o seu 
constituinte ainda não foi restitu-
ído à liberdade, mesmo existindo 
um mandado de soltura assinado 
por um juiz. “O que está a acon-
tecer agora é mesmo uma aberra-
ção jurídica. As pessoas simples-
mente não querem cumprir a lei, e 
uma decisão judicial foi colocada 
à espera de outras decisões. Está 
a acontecer tudo menos o cum-
primento da lei”, afirmou o advo-

gado ao serviço de “Nini” Satar.
Entretanto, o “Canal de Mo-

çambique” foi informado por 
uma fonte da PGR que, depois 
de tomar conhecimento de que 
“Nini” seria solto, a Procurado-
ra-Geral da República, Beatriz 
Buchile, mandou entregar todo 
o processo de “Nini” Satar na 
procuradoria. “Logo que ela 
soube, mandou alguém ao tri-
bunal solicitando o processo 
de ‘Nini’. O processo está com 
ela. É por isso que há todo este 
‘dito por não dito’, e a procu-
radora está a pendurar o juiz”. 

Mas todo o enredo se en-
quadra também num recente 
episódio de disputa de pro-
tagonismo entre a Polícia, os 

tribunais e os procuradores.

O filme

“Nini” Satar foi condenado no 
dia 13 de Março de 2001 por prá-
tica dos crimes de homicídio qua-
lificado, homicídio frustrado e 
associação para delinquir, no pro-
cesso número 32/01/10, também 
conhecido como “caso Cardoso”.

No dia 13 de Março de 2013, 
“Nini” Satar completou 12 anos 
na cadeia, ou seja metade da 
pena a que foi condenado em 
sede do Tribunal pelo então juiz 
Augusto Paulino, que viria a ser 
nomeado, depois, para o cargo de 
Procurador-Geral da República.

Segundo o artigo 120 do Có-
digo Penal, qualquer condena-
do a pena de duração superior 
a seis meses pode sair em li-
berdade quando cumprida me-
tade da pena, podendo a liber-
dade condicional ser solicitada 
ou accionada pela instituição 
prisional, pelo condenado ou 
pelo seu representante judicial.

Após ter cumprido metade da 
pena, “Nini” Satar requereu a 
sua liberdade condicional e con-
tou com os “bons préstimos” do 
Serviço Nacional Penitenciário. 

A 30 de Julho de 2014, o Ser-
viço Nacional Penitenciário, 
instituição a que se subordina a 
Penitenciária de Máxima Segu-
rança, em Maputo, conhecida 

como B. O. [Brigada Opera-
tiva], onde está detido “Nini” 
Satar, enviou ao Tribunal Judi-
cial da Cidade de Maputo uma 
proposta de liberdade a favor 
de “Nini” Satar, com a referên-
cia 1960/CPS/EPPM/MJ/2014.

Na referida proposta, na posse 
do “Canal de Moçambique”, o di-
rector nacional das cadeias, Cas-
tigo Machaieie, diz que “Nini” 
Satar “possui uma boa relação 
com os funcionários e restantes 
internos [presos], está afecto à 
Biblioteca do EP [Estabeleci-
mento Prisional] de Máxima 
Segurança, como responsável da 
mesma, é também responsável da 
mesquita do mesmo EP, é crente 
da religião muçulmana, partici-
pa nas actividades programadas 
pela direcção da EP, demonstra 
arrependimento pelo facto come-
tido, não havendo nada em seu 
desabono, leva-nos a crer que 
sim, uma vez em liberdade irá 
levar uma vida honesta e digna”. 

São estes os argumentos o di-
rector nacional das prisões Cas-
tigo Machaieie na sua proposta 
de liberdade condicional a favor 
de “Nini” Satar. Mas, antes do 
ofício da Direcção Nacional de 
Prisões, a 21 de Julho de 2014 
o Conselho Técnico do Serviço 
Nacional das Penitenciário ha-
via reunido, onde decidiram, por 
unanimidade, conceder liberdade 
condicional a “Nini”. Segundo a 
acta do encontro, a que o “Canal 
de Moçambique” teve acesso, 
participaram na reunião o co-
mandante da guarda da B. O., 
Alberto Ndaluza, o chefe do De-
partamento Jurídico, Jorge Man-
jate, o chefe do Departamento 
para Reintegração Social, Moi-
sés Chavane, o representante da 
Ordem Interna, Artur Murrom-
be, o representante do chefe de 
Departamento de Investigação 
Penitenciária, Luís Bilale, e o 
representante dos reclusos, Car-
los Simbine. Todos estes são da 
opinião de que “Nini” Satar pode 
sair da cadeia, e assinaram a acta. 

Os argumentos 
(financeiros) de 

“Nini” Satar 

Segundo o atestado de com-
portamento, sem referência, na 

(Continua na página seguinte)

“Nini” Satar consegue liberdade 
condicional e Governo fica embaraçado
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Beatriz Buchile, Procuradora Geral da República

posse do “Canal de Moçambi-
que”, os argumentos invocados 
pela B. O. para conceder liber-
dade condicional a “Nini” Satar 
circunscrevem-se a doações, de 
resto uma “arte” que “Nini” Sa-
tar, menino das “quantias irrisó-
rias”, pratica sem muito esforço, 
e que foi suficiente para tocar os 
corações dos dirigentes da Peni-
tenciária de Máxima Segurança. 
Segundo o referido documento, 
“Nini” Satar deve sair da cadeia 
porque “comparticipou na cria-
ção e reabilitação da mesquita 
da B. O., comparticipou na re-
abertura da escola interna da B. 
O., oferecendo material didácti-
co de forma periódica”. As ofer-
tas de “Nini” que maravilharam 
a direcção da B. O. não param 
por aqui. Segundo o atestado de 
comportamento, “Nini” também 
ofereceu à cadeia 200 metros 
de cabo eléctrico subterrâneo 
e respectivos acessórios para a 
reparação do sistema eléctrico 
da cadeia. Ofereceu também 75 

esteiras. Ofereceu ainda material 
de pintura: corantes, tintas, rolos, 
pincéis, para pintura de pavi-
lhões. Mas não é tudo. O “ge-
neroso” “Nini” segundo a B. O., 
também ofereceu bolas e equipa-
mento para a prática de futebol 
e deu comida aos prisioneiros. 
Tudo isto foi arrolado como argu-
mentos para soltar “Nini” Satar. 

O Conselho Técnico tam-
bém faz referência ao proces-
so número 16/2012/10ª, liga-
do aos raptos, em que “Nini” 
foi absolvido por alegada falta 
de provas, mas demonstrou 
ter conhecimento profundo 
da actividade dos sequestros. 

Ministério Público contra a 
soltura de “Nini” Satar 

Antes de o juiz Adérito Malho-
pe decidir se concedia, ou não, 
liberdade condicional a “Nini” 
Satar, levou a proposta à consi-
deração do Ministério Público. 
Num despacho de uma magis-

trada cujo nome não é citado no 
processo, o Ministério Público 
emite um parecer apelando ao 
indeferimento do pedido de li-
berdade condicional para “Nini”. 
Segundo a magistrada, “falta 
vontade (por parte de “Nini” Sa-
tar) de se adaptar à vida honesta”. 

O Ministério Público arrola um 
conjunto de episódios com que 
fundamenta o mau comporta-
mento de “Nini” Satar e, median-
te eles, defende que a “Nini” Satar 
não deveria ser concedida a liber-
dade condicional. Ei-los a seguir: 

- Quando foi preso, o réu tinha 
a 7a classe, e de lá para cá con-
tinua com o mesmo nível, o que 
mostra uma inércia em melhorar 
o seu nível;

- Em Janeiro de 2012, o réu in-
troduziu oito latas de tintas sem 
consentimento da direcção da 
cadeia;

- Em 2012, o réu foi surpreen-
dido na posse de vários telemó-
veis; 

- Em 2011, o réu usou de for-
ma reiterada um telemóvel para 
estabelecer contacto com tercei-
ros;   

- O réu expediu vários docu-
mentos para diversos órgãos sem 
consentimento da direcção da 
cadeia.

Todos os argumentos da 
Procuradoria foram invali-
dados pelo juiz Adérito Ma-
lhope, que sentenciou que 
“Nini” Satar mostra “vontade 
de se adaptar à vida honesta”.  

Neste momento, “Nini” está 
oficialmente livre, só preci-
sa de deixar o recinto da B. O., 

facto que poderá acontecer em 
breve, mas os desentendimen-
tos entre instituições persistem.

“Nini”, “Patrão dos 
Raptos”

“Nini” deverá sair da cadeia 
e encontrar muitos pendentes cá 
fora. Foi várias vezes relacio-
nado com a onda de raptos que 
abalou Maputo e Matola, e em 
sede de Tribunal foi absolvido 
por alegada falta de provas. O 
comandante-geral da Polícia che-
gou mesmo a dar uma entrevista 
onde afirmou que “Nini” Satar 
é o “Patrão dos Raptos”, que 
finge colaborar com a Polícia. 

O “Canal de Moçambique” 
publicou correspondência diver-
sa de “Nini” Satar com o exte-
rior, onde demonstra um pro-
fundo conhecimento do mundo 
dos raptos. Nas cartas, “Nini” 
Satar demonstra que trabalha 
com agentes da Polícia que as-
sassinam pessoas, tal como foi 
o caso dos dois jovens assas-
sinados na Costa do Sol, em 
que, depois do acto macabro, 
“Nini” mandou uma carta a dar 
os parabéns ao director da PIC, 
ao mesmo tempo que se con-
gratulava com os assassinatos.  

Entre outros problemas que 
“Nini” deverá enfrentar, se dei-
xar a cadeia, estão os ajustes de 
contas de que foram vítimas qua-
se todos os envolvidos no “caso 
Cardoso”, nomeadamente Vicen-
te Ramaya e Ayoob Satar (irmão 
mais velho de “Nini”), que foram 
assassinados em ocasiões dife-
rentes. (Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)
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António Muchanga, membro do Conselho de Estado e porta-voz do líder da Renamo

Adolfo Beira, coordenador dos antigos membros do SNAP

Está dedito desde o passa-
do dia 28 de Agosto na Pe-
nitenciária de Máxima Se-
gurança o coordenador dos 
antigos membros do Servi-
ço Nacional de Segurança 
Popular (SNASP), Adolfo 
Beira. Com ele, pelas mes-
mas razões, estão mais seis 
colegas seus. São ainda es-
cassas as informações sobre 
a sua prisão. Os familiares 
dizem que foram raptados 
pelo SISE (Serviços de Infor-
mação e Segurança do Esta-
do) e pela PRM (Polícia da 
República de Moçambique). 

Segundo as fontes do 
“Canal de Moçambi-
que”, antes ser conduzido 
para a B. O., Adolfo Bei-
ra foi ouvido pela Polícia 
de Investigação Criminal.

Adolfo Beira lidera um 
grupo de cerca de 1850 ex-
-membros do SNASP, neste 
momento alojados no quar-

O Presidente da República e 
presidente do Conselho de Esta-
do, Armando Guebuza, mandou 
convidar António Muchanga, 
membro deste órgão, para to-
mar parte no encontro entre o 
Presidente da República e o 
presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama, que vai realizar-se na 
próxima sexta-feira em Maputo.

É a primeira vez que Mu-
changa é convidado após ter 
sido restituído à liberdade, a 
coberto da Lei da Amnistia, 
que também restituiu a imu-
nidade a António Muchanga, 
membro do Conselho de Es-
tado e porta-voz do presidente 
da Renamo, Afonso Dhlakama. 

Muchanga perdeu a imunida-
de numa reunião do Conselho 
de Estado, no dia 7 de Julho, em 
que Guebuza e os seus correli-
gionários haviam montado uma 
armadilha para, num processo 
com requintes de ilegalidade, 

tel da Escola de Condução 
Militar, na zona militar. 

Nos últimos tempos, o gru-
po liderado por Adolfo Beira 

mandarem António Muchanga 
para a Penitenciária de Máxi-
ma Segurança, onde permane-
ceu durante 42 dias, acusado 
de incitamento à violência.

Depois de restituído à liber-
dade, no dia 19 de Agosto, Mu-
changa requereu ao Presidente 
da República a reposição da 
sua imunidade, mas nunca teve 
resposta por parte de Armando 
Guebuza. No entanto, na tarde 
de ontem, Muchanga recebeu 
um convite da Presidência da 
República para estar presente 
no encontro entre o Presidente 
da República e o presidente da 
Renamo, Afonso Dhlakama. 

Sobre a restituição da imuni-
dade de António Muchanga, o 
“Canal de Moçambique” ouviu 
um experimentado jurista, que 
disse que, com a entrada em vi-
gor da Lei da Amnistia, todos os 
casos que se deram no âmbito 
da crise político-militar foram 
automaticamente extintos, pelo 

tem estado a exigir o pagamen-
to de pensões e do que cha-
mam “desvinculação ilegal”. 

Adolfo Beira, nas suas 

que, com a publicação da lei, 
Muchanga recuperou a imuni-
dade. Outro ponto comentado 
pelo jurista é que a imunidade 

intervenções, tem sido bas-
tante crítico do Governo, 
em particular do seu presi-
dente, Armando Guebuza. 

foi retirada a Muchanga num 
episódio eivado de ilegalidades, 
que foram reportadas ao Tribu-
nal Administrativo como não 

Fontes familiares disseram 
ao “Canal de Moçambique” 
que Adolfo Beira estava a 
pressionar o regime para que 
pagasse as pensões antes das 
eleições, e o movimento de 
contestação estava a crescer 
e a ganhar adesão. O Go-
verno apercebeu-se de que 
tal seria um grande proble-
ma para o período eleitoral 
e decidiu mandar prender os 
líderes do grupo, o que re-
vela a obediência do SISE e 
da PRM ao partido Frelimo.

Neste momento, segun-
do fontes familiares, Adol-
fo Beira está a pedir ajuda. 
O “Canal de Moçambique” 
sabe que Adolfo Beira fez 
um pedido ao líder da Re-
namo, Afonso Dhlakama, 
para que interceda por ele 
junto do Presidente da Re-
pública no encontro que vai 
ser realizado na sexta-feira. 
(Canal de Moçambique)

tendo cobertura legal, e ainda 
se aguarda o acórdão final do 
plenário daquela instância judi-
cial. (Canal de Moçambique)

Familiares dizem que “foram raptados pelo SISE e PRM”

Coordenador dos ex-agentes do SNASP 
e mais seis colegas presos na B. O. 

Como membro do Conselho de Estado

Guebuza volta a convidar António Muchanga 
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  André Mulungo

O jargão da unidade nacio-
nal foi, afinal, uma fraude. O 
professor de “Estudos de Paz 
e Conflitos, Justiça em Tran-
sição e Antropologia” na Uni-
versidade de Queensland, na 
Austrália, Victor Igreja, consi-
dera que o actual Presidente da 
República, Armando Guebuza, 
pode ter contribuído para muita 
coisa, mas não conseguiu unir 
os moçambicanos. Victor Igre-
ja fundamenta a sua posição 
em dois pontos: por um lado, a 
recriação e institucionalização 
das células do partido Frelimo 
nas instituições públicas, onde 
apenas membros da Frelimo 
podem ocupar cargos de che-
fia; por outro lado, as reformas 
nas Forças Armadas, destacan-
do as aposentações compul-
sivas dos oficiais da Renamo. 

Segundo o professor, tanto 
no primeiro como no segundo 
caso, Armando Guebuza contri-
buiu para a exclusão e, automa-
ticamente, para uma situação de 
divisão e de conflitos latentes.

     
Segundo Victor Igreja, o an-

tigo Presidente da República, 
Joaquim Chissano, depois das 
primeiras eleições, “iniciou 
um processo de reforma, que 
passava pela separação entre 
partido, Estado e Governo”. 
No entanto, prossegue Victor 
Igreja, “certos sectores radicais 
da Frelimo nunca aceitaram 
esse tipo de visão da política”. 
Segundo Igreja, foi com a as-
censão ao poder, em 2004, de 
Armando Guebuza, “conheci-
do dentro do partido como a 
pessoa que incorpora os valo-
res radicais do partido”, que o 
fenómeno das células volta a 
ganhar terreno. Victor Igreja 
explica que os “valores radi-
cais” devem ser entendidos 
“no sentido de que, quando se 
fazem mudanças, devem ser 
rápidas”. O nosso interlocutor 
conta que é “no 9o Congres-
so onde [Guebuza] consolida 
o seu poder, a sua visão radi-
cal de mudança da sociedade”. 

O professor entende que, 
“ao recriar células dentro das 

instituições, cria um clima de 
divisão, porque quem não é 
da Frelimo não pode assumir 
cargos de chefia”. Para o pro-
fessor, a criação de células é 
uma antítese da ideia de uni-
dade na diversidade. E é con-
tra “a perspectiva da unidade”. 

Reformas nas FADM

O segundo ponto da tese de 
Victor Igreja tem a ver com 
as reformas repentinas nas 
Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique. Victor Igre-
ja diz que, sendo Guebuza 
“parte daquela ala da Freli-
mo que advoga a ideia de que 
um Estado, um Governo, só 
existe quando há controlo das 
Forças Armadas”, desmobili-
zou a maior parte dos homens 
da Renamo, que estavam no 
Exército, “de forma rápida e 
óbvia”. Isso “é contra o prin-
cípio da unidade”, concluiu. 

Victor Igreja foi orador no 
tema “Recurso à violência 
e à guerra para negociações 
políticas e legitimidade em 
Moçambique”, na II Confe-
rência do Instituto de Estudos 
Económicos e Sociais (IESE).

Guebuza perdeu o debate 
ideológico

O professor diz também que 
Armando Guebuza abandona a 
Presidência da República “para 
baixo”. Segundo o professor, ao 
mandar prender as pessoas com 
as quais devia dialogar e ao ser-
vir-se da lei para resolver os seus 
conflitos, Armando Guebuza re-
vela ter perdido o debate ideoló-
gico. Em breves declarações ao 
“Canal de Moçambique”, o pro-
fessor disse que o erro que a Freli-
mo cometeu nos últimos 30 anos, 
cometeu-o durante a governação 
de Guebuza, quando negou dialo-
gar com a Renamo. Victor Igreja 
considera que não havia neces-
sidade de derramamento de san-
gue para se alcançar consensos.

“O presidente Guebuza ‘sai 
para baixo’, porque ele perdeu o 
debate ideológico”, considerou 
o professor, e a seguir afirmou: 
“Um dos fundamentos da de-
mocracia é a criação de oportu-
nidades para debate e troca de 
ideias”. Igreja diz que “o pre-
sidente Guebuza perde a bata-
lha das ideias quando começa a 
prender pessoas”. Foi durante o 
mandato de Guebuza que foram 

detidos os membros da Renamo, 
Jerónimo Malagueta e António 
Muchanga. Há também cidadãos 
que foram intimados por expres-
sar publicamente as suas ideias, 
como são os casos do professor 
Castel-Branco, da activista dos 
Direitos Humanos Alice Mabota 
e do músico Azagaia. O professor 
Victor Igreja afirma que, “quan-
do um dirigente político começa 
a olhar para as leis como forma 
de resolver os seus conflitos, 
quer dizer que perdeu a capaci-
dade de transmitir uma mensa-
gem que possa ser discutida na 
sociedade”. Entretanto, explica: 
“Institucionalmente não pode-
mos dizer que é ele quem manda, 
mas, porque todos os órgãos de 
soberania estão sob controlo da 
Frelimo, há uma tendência de as 
pessoas dizerem que ele é quem 
manda”. Victor Igreja acha que 
“nada pode acontecer sem que 
ele saiba”, e que o Presidente da 
República “saiu bastante lesado”. 

O erro da Frelimo com 
Guebuza no poder

Segundo Victor Igreja, “um 
dos erros mais graves que a Fre-
limo cometeu nos últimos 30 

anos, comete-o quando o presi-
dente Guebuza está no poder”. 
O professor aponta o facto de 
o Presidente da República ter 
negado “dialogar com a Rena-
mo”, o que “originou uma nova 
guerra”. “O presidente Gue-
buza recusou-se muitas vezes 
encontrar-se com o presidente 
da Renamo, mesmo sabendo 
que o presidente e a própria 
Renamo são um dos pilares da 
unidade”, disse. O erro, segun-
do o professor, tem a ver com o 
facto de o Governo ter aceitado 
dialogar com a Renamo depois 
de começar o conflito, o que 
era desnecessário. O professor 
defende que, por causa do seu 
lado “radical”, Guebuza quis 
acabar com a Renamo de forma 
rápida, contrariando a ideia da 
“morte lenta” defendida por Jo-
aquim Chissano. “Os radicais 
nunca fazem mudanças de for-
ma estratégica. Para fazer mu-
danças, é preciso reconhecer 
a existência do seu adversário 
político”, declara Victor Igreja. 
Segundo o nosso interlocutor, 
“os radicais ignoram a existên-
cia dos adversários políticos”. 

Frelimo dá um valor político 
à guerra 

Recentemente foi rubricado 
o memorando de entendimento 
entre o Governo e a Renamo, 
colocando fim à guerra que o 
país viveu nos últimos tempos. 
Sobre o assunto, o Victor Igreja 
considera que a Frelimo “deixa 
um legado de que as verdadei-
ras transformações que podem 
ocorrer num país não vêm do 
debate de ideias, mas da guer-
ra”. As declarações do chefe 
da delegação do Governo nas 
negociações, José Pacheco, de 
reconhecer a justeza das reivin-
dicações da Renamo depois de 
a guerra começar, indicam que 
“um dos instrumentos para a 
mudança no país é por via da 
violência”. Victor Igreja con-
sidera que esta é a mensagem 
que a Frelimo transmite. “Eles 
não dizem isso, mas, quando 
fazemos a leitura dos seus pro-
cedimentos, é isso que sobres-
sai.  (Canal de Moçambique)

“Guebuza não contribuiu para a 
unidade dos moçambicanos”

Considera o professor Victor Igreja 

Professor Victor Igreja
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15 de Outubro: o verdadeiro 
sentido do voto consciente

Arrancou no passado domingo a campanha eleitoral com vista às eleições de 
15 de Outubro próximo. A campanha termina à meia-noite do dia 12 de Outubro. 
Aqueles que, com as suas práticas corruptas, têm andado a delapidar o Estado 
em benefício das famílias deles estão de volta às nossas casas, às nossas bancas, 
às nossas ruas, para nos pedir votos, de modo a continuarem mais cinco anos a 
esquecerem-se de nós e a gozarem dos privilégios de que usufruem à custa dos 
nossos impostos.

Quando agora formos votar, não nos deixemos mais enganar. São os mesmos 
corruptos e mafiosos, que há mais cerca de 40 anos prometem aos moçambicanos 
um futuro melhor, que vão voltar a prometer, desta vez, o desenvolvimento e mu-
danças à maneira deles: mudam as caras, mas não mudam a maneira de governar 
Moçambique.

Prometem tudo aos que votarem neles, mas depois de eleitos só ofereceram real-
mente desespero e desgraça. O que é bom é só para eles e as suas famílias. 

Vieram com o discurso do “futuro melhor”, da “luta contra a pobreza”, e agora 
falam de “mudança e desenvolvimento”. Mudam os termos, para enganar o povo. 

Durante as eleições, vêm com capulanas e com camisetas que só ofendem a po-
breza dos que já são pobres. São sempre os mesmos a viver bem.

Nestes 45 dias de campanha eleitoral, é preciso que cada cidadão não se esqueça 
de que os que estão a levar este país à desgraça vão voltar a pedir-lhe o voto. 

Nestes 45 dias, o povo não pode esquecer-se do que passou e do que passa nas 
mãos dos mesmos de sempre. A Frelimo e os seus candidatos nunca governaram 
bem este país. Só estão preocupados com os seus negócios e das suas famílias e 
dos seus amigos de ocasião. 

Para a Frelimo, o povo é uma grandeza estatística que serve de fonte para con-
seguir ajuda internacional. Não mais do que isso. Depois de vir a ajuda, o povo já 
não é preciso para nada.

Não podemos continuar a aceitar que nos enganem desta maneira.
Mais de 39 anos depois da Independência Nacional, os nossos filhos continuam 

sentados no chão por falta de carteiras. Num país que tem madeira de qualidade, a 
nossa madeira é vendida aos chineses com conivência dos dirigentes da Frelimo, 
que nem pagam impostos. Temos leis que proíbem a exportação dessa madeira em 
bruto, mas a madeira continua a sair de Moçambique de qualquer maneira, porque 
os sócios de quem compra são os mesmos de sempre, os que se dizem “libertadores 
da pátria”, os que sempre têm estado a governar o país.

Isto não deve continuar, e o voto pode servir para acabar com estes abusos, desde 
que se escolha outros para governar.

O voto consciente consiste em mandar para casa estes senhores que têm estado 
a abusar do Estado.

O povo tem de ter carteiras nas escolas. As nossas crianças não podem continuar 
a estudar sentadas no chão. Estes mesmos “camaradas” já mostraram que não mu-
dam, por isso tem de ser o povo a mudá-los.

Os nossos compatriotas morrem doentes em casa. Já nem nos hospitais há me-
dicamentos. Os hospitais são construídos, mas depois não há enfermeiros, não há 
médicos, não há medicamentos. As nossas mães dão parto em assentos de bicicleta. 
Morrem de dores, porque não há maternidades próximas dos seus locais de resi-
dência. Tudo isso é obra da Frelimo, como eles dizem – “A Frelimo é que fez, a 
Frelimo é que faz”.

É preciso que o povo não se esqueça disto e diga “Basta!”.
A Frelimo fala muito em unidade nacional, mas não trata todos os moçambica-

nos da mesma maneira. Fala muito de paz, mas o dinheiro que o seu Governo diz 
que o Estado não tem para pagar bem aos médicos, aos professores, aos polícias, é 
gasto a comprar armamento para fazer a guerra, é gasto em carros de luxo e a pagar 
férias no estrangeiro para eles e para os seus filhos.

Depois de 20 anos em que não ouvimos as armas, o Governo da Frelimo foi 
comprar mais armas e fardamentos para pôr uns moçambicanos a matarem outros 
moçambicanos.

A ganância, o egoísmo, a avareza e a falta de cultura democrática nunca permitiu 
aos “camaradas” respeitarem os outros moçambicanos que têm opiniões diferentes. 

Muitos moçambicanos morreram nesta nova guerra, que receamos que só tenha 
acabado – há pouco –, porque era preciso haver eleições. Por isso é também pre-
ciso, antes de votar, que se pense quem são os senhores da guerra e quem são os 
senhores da paz.

O Governo armou-se para matar moçambicanos que pensam de modo diferente. 
Começou por incendiar sedes de partidos da oposição por todo o país. Prenderam 
e mataram membros da oposição perante o olhar tranquilo de uma comunidade 
internacional que apenas parece que quer extorquir as nossas riquezas, ignorando 
os Direitos Humanos.

Uma parte dessa oposição rebelou-se e pegou em armas. Outra parte preferiu 
continuar a luta política, mas mesmo os que não usam armas foram atacados por 
forças ditas governamentais, às ordens dos senhores da guerra.

Está mais do que provado que os “camaradas” matam os da oposição para eles 
poderem continuar a impedir que milhões de moçambicanos tenham acesso às ri-
quezas do nosso país.

O dinheiro do Estado foi usado para financiar uma guerra de moçambicanos 
inocentes contra moçambicanos que apenas querem ter o direito de participar na 
vida da Nação. 

A Frelimo pensa que o poder se conquista com armas, mas o poder também se 
pode conquistar com votos.

Hoje, para os “camaradas” que lideram a Frelimo, pensar diferente é um crime. 
Eles pensam que o país é deles porque pegaram em armas, mas os que realmente 
pegaram em armas para libertarem o país continuam na miséria. Veja-se como 
vivem uns e outros. Veja-se como vive a maioria dos antigos combatentes – na 
miséria!

O assalto aos recursos naturais tem de ser impedido pelo voto. Esses recursos 
não podem beneficiar só os que pensam que são chefes de todos nós. Os moçam-
bicanos devem saber mostrar-lhes que os recursos são nossos, e são os cidadãos 
que escolhem os chefes, são os cidadãos que, por via do voto, escolhem quem deve 
governar.

Os recursos naturais não podem beneficiar só os “camaradas” e os seus familia-
res e amigos.

Os moçambicanos têm todos de beneficiar das riquezas do país. Com a Frelimo, 
isso não acontece.

Com a Frelimo, o povo hoje é transportado em carrinhas de caixa a aberta, co-
nhecidas por “My Love”. 

Em plena capital do país, a população é transportada em carrinhas de caixa aber-
ta, como se de gado se tratasse. Isso é obra da Frelimo! O dinheiro que era para 
comprar autocarros que oferecessem dignidade aos cidadãos foi todo abocanhado 
pelo senhor Guebuza e outros seus camaradas do Governo através da empresa 
TATA, que vendeu autocarros podres ao Estado. Isso não deve continuar! Com 
Guebuza, presidente do partido Frelimo, a mandar em Nyusi, que quer votos para 
chegar a Presidente da República e ser chefe do Governo, só podemos esperar o 
pior. 

Os dirigentes da Frelimo que já estão velhos escolheram Nyusi para eles pode-
rem continuar a controlar o poder por “controlo remoto”.   

Nestes 45 dias, estarão nas casas dos moçambicanos, nos bairros pobres, em 
zonas sem água, com ruas cheias de buracos, a pedirem votos para que continuem 
a governar. Vão prometer tudo e mais alguma coisa, mas, se o eleitorado voltar a 
deixar-se enganar, o que se poderá esperar é mais roubo e mais desgraça para o 
povo. 

Falam de confiança, mas eles não confiam nem no povo nem neste país. Por isso, 
os seus filhos estudam no estrangeiro. Vão procurar hospitais no estrangeiro, por-
que eles próprios não confiam no sistema de saúde que criaram.

Eles vivem a sacar dinheiro e a guardar no estrangeiro o dinheiro que roubam 
aqui. É preciso dizer NÃO aos mafiosos de sempre, que nos querem governar, mas 
depois só ficam a tratar das vidas deles. 

É preciso recusar a perpetuação da miséria. 
É possível encontrar alternativas. Mesmo os membros da Frelimo sabem que o 

pão naquela casa não é para todos. Eles também querem que os que já viram este 
filme os ajudem a libertarem-se. Nem todos na Frelimo são maus!

O voto consciente tem de ter em conta que, enquanto a gente que tem estado a 
governar Moçambique não for mandada descansar, Moçambique vai continuar na 
mesma.

Por isso, pense bem: não se deixe enganar. O seu voto pode trazer ao país a re-
alização de sonhos que, até aqui, têm sido adiados. Vote consciente destas coisas. 
(Canal de Moçambique)
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Por Noé Nhantumbo

Saudar uma intervenção atempada 
da diplomacia italiana?

Terá sido necessária uma 
deslocação à serra da Gorongo-
sa por uma equipa italiana para 
apaziguar e dissipar dúvidas? 

Um parlamento que fun-
ciona a reboque e sem ini-
ciativa própria fica muitas 
vezes ultrapassado e sem 
relevância face ao panora-
ma político concreto do país.

Infelizmente não se tem vis-
to acções proactivas pelos par-
lamentares. Ficam sempre à 
espera de orientações das suas 
lideranças partidárias. Mesmo 
em assuntos óbvios, não se 
prestam a tomar protagonis-
mo, tal deve ser o centralismo 
em que vivem e funcionam.

Estão como que proibidos de 
pensar. É gente que tem sido 
de utilidade quase nula para o 
país e para os moçambicanos. 
Viram uma guerra começan-
do e foram incapazes de tra-
var os excessos e os abusos.

Mesmo agora que se inicia 
a campanha eleitoral, não são 
capazes de se situar do lado da 
razão, das leis que são supos-
tos aprovar e fazer respeitar.

Não seria preciso hipotecar 
à intervenção de um parceiro 
externo a acção necessária para 
resolver a questão de legis-
lar sobre o que as delegações 
aprovaram em sede de diálogo.

Ao deslocar-se à Gorongosa 

e encontrar-se com o líder da 
Renamo, o Governo italiano 
deu o passo certo num mo-
mento crucial. Neste sentido, 
há que saudar a oportunidade 
e realismo encetados com vista 
a acelerar o esperado encon-
tro entre o Presidente da Re-
pública e o líder da Renamo.

Mas são os deputados e po-
líticos moçambicanos que de-
vem tomar a primazia nos es-
forços de pacificação do país.

Estes deputados já deveriam 
ter aprendido que são represen-
tantes do povo, embora eleitos 
através de listas dos partidos.

Tem sido o seu silêncio e a 
cobardia em deliberar e agir que 
permitiram que o país encalhas-
se e se tornasse violento. Foi 
uma Assembleia da República 
inoperante, passiva e submissa 
a um executivo com agenda 
“estranha” que conduziram o 
país ao conflito político-militar. 

Agora que se registam si-
nais de pacificação, continua 
uma atitude de arrogância e de 
desprezo pelas normas básicas 
de convivência democrática.

Não há travão no abuso dos 
meios públicos. Não há conten-
ção nem moderação na lingua-
gem com que os “porta-vozes” 
se lançam em público ao ataque 
dos seus adversários políticos.

A observância da lei deve 

ser uma acção quotidia-
na, imparcial e abrangente.

Importa que os órgãos públi-
cos, as administrações distritais, 
os Governos provinciais dêem 
sinais claros e orientações à 
PRM e FIR para que se limitem 
a cumprir a lei. A PRM é um ór-
gão de defesa da soberania, da 
ordem pública e tranquilidade e 
como tal é que se deve compor-
tar. Não se quer ver uma PRM 
recebendo recados de adminis-
tradores distritais e de chefes de 
posto para prender ou hostilizar 
a acção política da oposição. O 
excesso de zelo de alguns ad-
ministradores ou governadores 
pode fazer perigar a paz que se 
pretende estabelecida no país.

Fazer campanha político-
-eleitoral deve ser um exercí-
cio livre, concretamente livre.

Os meios necessários devem 
ser utilizados para promover 
a confiança e segurança para 
que Afonso Dhlakama se des-
loque a Maputo e de lá ini-
cie a sua campanha eleitoral. 

Atenção especial deve ser 
prestada aos chamados basti-
ões de algumas forças políticas. 
Há uma xenofobia conhecida 
em Gaza, que importa travar 
e impedir. A indivisibilidade 
de Moçambique não pode ser 
posta em causa por arruaceiros 
a soldo de partidos políticos.

Inhambane não deve ser 
uma província em que a opo-
sição seja escorraçada a mando 
de estrategas de um partido.

Sofala não deve ser pal-
co de perturbação da ordem 
pública nem de manifesta-
ções de intolerância política.

Chifunde, Tete, Sussunden-
ga, Manica, Catandica são 
partes deste Moçambique que 
se quer uno e democrático.

É da responsabilidade das 
lideranças políticas tudo fa-
zerem para promover a to-
lerância política essencial 
para a consolidação da PAZ.

Mas não se pode esquecer 
que cabe ao Governo a reali-
zação de uma campanha polí-
tico-eleitoral pacífica, em que 
partidos políticos façam o seu 
trabalho sem incómodos nem 
ataques perpetrados por grupos 
de choque de seja quem for.

Qualquer derrapagem no pro-
cesso vai comprometer de for-

ma grave os pleitos eleitorais, 
e não será o recurso à PRM e 
FIR que irão estabilizar o país.

Neste momento, é impor-
tante que as chamadas organi-
zações da sociedade civil de-
sempenhem o seu trabalho com 
profundidade e credibilidade. 

O conluio político, a am-
biguidade e a lassidão ins-
titucional prestam-se a 
denegrir o processo político na-
cional com fins inconfessáveis. 

Afastar a manutenção do 
poder por meios escusos e ilí-
citos é da responsabilidade 
de todos os moçambicanos.

A cooperação internacional 
necessária não deve ser um 
atestado da nossa incompetên-
cia e incapacidade enquanto ci-
dadãos de um país independen-
te. Resolver e realizar a agenda 
de hoje e de amanhã é nossa 
responsabilidade inalienável. 
(Canal de Moçambique)

Opinião

Sim, pela PAZ efectiva merecem saudação

Canal de Fotografia
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Por Afonso dos Santos

Opinião

Os falsos genuínos

Capim Aceso

A Conservadora anuncia 
o nome do noivo, de nacio-
nalidade moçambicana, trin-
ta anos de idade, natural da 
cidade de Maputo, filho de 
pai e mãe naturais da cidade 
de Maputo. A seguir, a Con-
servadora anuncia o nome 
da noiva, de nacionalidade 
moçambicana, trinta anos de 
idade, filha de pai e mãe natu-
rais da cidade de Inhambane.

O noivo é aparentemente 
branco. A noiva é aparente-
mente negra. E no entanto, 
nem o noivo é branco, nem 
a noiva é negra. Cada um 
deles possui uma herança ge-
nética de misturas seculares.

Os noivos já são pais de uma 
menina, que é netinha de dois 
pares de avós que são, todos 
eles, titulares de passaporte 
moçambicano, exclusivamen-
te, isto é, não possuem ne-
nhum outro passaporte, nunca 
residiram fora do país e tam-
bém não possuem proprieda-
de no estrangeiro. Todos estes 
elementos fazem desta neti-
nha uma genuína representan-
te da moçambicanidade.

Todavia andam por aí a le-
vantar a cabeça uns falsos 
genuínos parados no tempo, 
que confundem a República 
de Moçambique com uma 
espécie de restrita “zona li-
bertada”, subjugada pela 

força das armas, no interior 
dum território colonizado.

A geografia de um território 
determina em grande medida 
a sua história, e esta, por sua 
vez, determina de maneira 
decisiva a sua identidade. A 
história e a identidade dos ha-
bitantes de um país insular são 
distintas da história e da identi-
dade dos habitantes de um país 
que não conhece o mar ou dos 
habitantes do deserto ou dos 
habitantes da floresta tropical.

Moçambique é uma extensa 
língua de terra à beira-mar. A 
extensão vertical da sua cos-
ta é substancialmente maior 
do que a largura do território. 
O mar é uma estrada larga 
de ligação ao mundo, que dá 
origem a sociedades cosmo-
politas. Sem o mar, Moçam-
bique não é Moçambique. 
Em suma, essencialmente a 
moçambicanidade é índica, 
é marítima. Segundo uma 
versão da História, o próprio 
nome do país tem uma ori-
gem que veio pelo mar. Mas 
os falsos genuínos querem 
repudiar o que vem pelo mar.

Há um modo fácil de identi-
ficar os falsos genuínos: todos 
eles têm um cordão umbili-
cal que os liga directamente 
a negócios com estrangeiros. 
Todos eles são sócios de es-
trangeiros. Basta consultar 

o Boletim da República, III 
Série, para ficar esclarecido.

Há um outro modo ainda 
mais fácil de os identificar: 
eles aparecem frequentemen-
te em fotografias e na televi-
são, sentados ou em pé, lado 
a lado com os seus patrões 
estrangeiros, geralmente 
brancos ou amarelos, a quem 
chamam “investidores”, e 
a quem vendem a retalho o 
país que pertence a todos os 
moçambicanos, mas que os 
falsos genuínos usurparam.

Enquanto isso, para ten-
tar mascarar esta realidade, 
os falsos genuínos lançam 
campanhas racistas para uso 
doméstico, tendo como ob-
jectivo lançar areia para os 
olhos daqueles a quem gos-
tam de chamar “as comuni-
dades” e “os populares”, e 
que, em discursos insidiosos, 
são promovidos à catego-
ria de “maravilhoso povo”, 
para aumentar o ludíbrio.

De resto, um dos principais 
indicadores que demonstra 
que os fictícios “genuínos” 
são falsos genuínos é a sua 
ideologia racista, porque o 
racismo, com toda a certeza, 
não pertence à moçambicani-
dade. O racismo é uma acção 
política do nível mais rafeiro, 
não é uma identidade social.

Na República de Moçambi-

que, não há registo de acções 
organizadas e colectivas racis-
tas. Pelo contrário, Moçambi-
que é um país em que se fez 
um intenso combate contra o 
racismo, após a proclamação 
da Independência Nacional. 
A prática do racismo como 
acção organizada e institu-
cional pertence ao período 
do colonialismo e ao período 
actual do neocolonialismo. 

Entretanto, os falsos ge-
nuínos esquecem-se de ex-
plicar porque é que, no seu 
regime, é quase impossível, 
quando se entra numa loja, 
encontrar um caso em que o 
dono da loja seja um moçam-
bicano negro. O dono (ou a 
dona) da loja, se é moçam-
bicano, não é negro, e, se é 
negro, não é moçambicano.

No regime dos falsos genu-
ínos, as moçambicanas e os 
moçambicanos negros podem 
vender sentados no chão – que 
é a posição que lhes é ensina-
da nas escolas da “auto-es-
tima” –, no máximo podem 
ter uma banca ou uma barra-
ca, mas loja com vitrina, isso 
está reservado para os outros.

A política dos falsos genu-
ínos representa, afinal, o re-
gresso do passado em grande 
força, montado num tambor 
ornamentado com maçaroca.

Frequentemente, uma 

campanha racista é apenas 
a sessão de abertura de uma 
campanha tribalista de maio-
res dimensões. As formas 
específicas de racismo são 
apenas uma manifestação 
secundária desse tribalismo.

E não é por acaso que já 
apareceu um editorial dum 
jornal defendendo a tese de 
que há uma tribo que me-
rece um direito especial de 
designar um candidato à 
Presidência da República. 
O argumento apresentado 
é o de que essa tribo lutou 
mais – mesmo que o seu 
candidato, pela sua idade, só 
pudesse ter sido um guerri-
lheiro infantil – e, por isso, 
merece ter privilégios. Ou 
seja, entre os “genuínos”, 
há depois uns que são “mais 
genuínos” do que outros. E 
o critério para medir o grau 
de “genuinidade” é o uso 
da violência armada. Quem 
usa mais violência é “mais 
genuíno”. Não é difícil per-
ceber que esta é uma lógi-
ca própria de bandidos. E 
é isso a moçambicanidade?

A moçambicanidade não 
se confunde com a doen-
ça dos falsos genuínos, que 
tem como sintoma o vício de 
usurpar o que pertence a to-
dos. E essa doença tem um 
nome: cleptomania genuína.

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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Por Alfredo Manhiça

Só mudou a fogueira a sopa 
é aquela de sempre

É provável que muitos outros 
cidadãos moçambicanos (como 
eu) tenham recebido nos seus 
telemóveis um SMS enviado 
pelo n. 826040, com a seguin-
te mensagem: “Votar na Freli-
mo e no Filipe Jacinto Nyusi é 
consolidar o Estado de direito 
democrático nacional, é votar 
no futuro melhor das novas ge-
rações e das actuais também”. 

Se o sentido que se pretende 
atribuir ao conteúdo deste SMS 
for denotativo, então, poder-se-
-ia concluir que o partido no 
governo inaugura a sua cam-
panha para as eleições gerais 
de 15 de Outubro determinado 
a propor aos moçambicanos a 
mesma desgostosa “sopa” que 
vem servindo desde que Mo-
çambique tornou-se Estado so-
berano: palavreado carente de 
coerência entre o que se afir-
ma e o que se pretende fazer.

O pré-anúncio de mais um pe-
ríodo sombrio para Moçambi-
que é encoberto, precisamente, 
pelo uso abusivo das palavras 
e dos conceitos ordinariamente 
utilizados com um significado 
preciso, como o que se pode 
constatar no SMS já citado. 
Por conseguinte, numa situa-
ção em que, nos últimos dez 
anos, a maior crítica movida 
pela opinião pública nacional 
e internacional contra o partido 
Frelimo foi a sistemática vio-
lação da legalidade nos termos 
da Constituição e das demais 
normas legais e a consequen-
te instauração, de facto, de um 
regime autocrático/clientelar, se 
o partido de Armando Guebuza 
entendesse mostrar o mínimo 
de respeito e consideração pelos 
moçambicanos não iria nunca 
falar de “consolidação” de Esta-
do de direito. Quando muito po-
deria falar da sua instauração ou 
restauração. De facto, o termo 
“consolidar” supõe uma entida-
de já existente que pretende ser 
enraizada no terreno onde foi 
precedentemente estabelecida. 

A chave de interpretação das 
intenções maléficas (se não dia-
bólicas) da classe dirigente do 
partido no poder reside no em-
prego do verbo “consolidação”. 

Os últimos dez anos do gover-
no da Frelimo foram caracteri-
zados por um autêntico assalto 
aos recursos e oportunidades 
económicas públicas, da parte 
da elite dirigente do partido. E 
é a este estado de coisa que a 
Frelimo considera “Estado de 
direito” que pretende ser conso-
lidado. Se o futuro das próximas 
gerações é – como diz o SMS 
acima citado previsível a partir 
do actual estado de coisas, en-
tão, votar no Filipe Jacinto Nyu-
si e votar na “consolidação” do 
“Estado de direito” democrático 
– na modalidade em que nos é 
apresentado pela Frelimo - é 
votar pela consolidação de um 
Moçambique caracterizado por 
uma nítida divisão entre uma 
elite que, servindo-se do po-
der político e outras influên-
cias conexas às funções públi-
cas, acumula riqueza e vive do 
luxo, em detrimento à maioria 
esmagadora dos cidadãos que, 
vítima de políticas excludentes 
e complexos mecanismos de 
corrupção ao alto nível, vai se 
tornando cada vez mais pobre. 

É impossível consolidar o 
Estado de direito democrático 
com uma máquina que, pela 
sua natureza, produz a violação 
sistemática do direito. O partido 
no poder tornou-se essa máqui-
na de produção de ilegalidade e, 
inclusivo muitos dos seus mem-
bros, já perderam fé na possibi-
lidade do partido tornar-se um 
instrumento para a construção 
do bem comum e da justiça so-
cial. O partido tornou-se um ins-
trumento de roubo que, traves-
tido de governo político, rouba 
de forma descarada os cidadãos, 
sobretudo os mais indigentes. 
É isso mesmo que muitos mo-
çambicanos testemunham no 
seu dia a dia e, eu também, tive 
ocasião de testemunhar minu-
ciosamente no dia 26 de Agosto 
de 2014, durante a minha via-
gem de Maputo a Manjacaze. 

Durante aquela viagem (feita 
num transporte semicolectivo 
de 18 alugares, Toyota Hiace, 
chapa de matricula ABE 396 
MP) em todas as dez improvi-
sadas posições policiais onde 
o motorista João foi dado or-

dens para estacionar o carro, 
antes de entregar o Livrete ao 
oficial da polícia, enfiava uma 
nota de 50.00 Mt dentro do do-
cumento. Uma vez recebido o 
documento, a preocupação do 
agente da polícia não era veri-
fica os dados do Livrete, mas 
retirar a nota enfiada no Livre-
te e devolver o documento ao 
motorista. Na posição que se 
situava a uns metros da povo-
ação de Chimonzo (Província 
de Gaza), o Sr João (por razões 
óbvias omito o seu nome com-
pleto) esboçou o mesmo truque 
sem sucessos. Aqui foi aplicado 
uma multa, registado no Avi-
so n. 125/35/2014, do livro do 
Comando provincial de Gaza, 
imputado de ter violado o Art. 
127/17 (c) do código de Estrada. 

Quando procurei saber por 
qual razão ele subornava a Polí-
cia em todos os lugares em que 
era mandado estacionar, respon-
deu-me que era assim como o 
governo roubava o dinheiro dos 
transportadores. Explicou-me 
que deliberadamente o governo 

nega aos interessados a autori-
zação formal para fazer o trans-
porte inter-provincial utilizando 
minibus de 18 lugares mas, in-
formalmente, permite a circular 
dos mesmos para que todas as 
vezes que a Polícia manda parar 
encontre motivo para aplicar a 
multa ou para receber alguma 
gorjeta. Quando ouvi aquele 
discurso senti convulsões na 
barriga e fiquei com vontade de 
escrever um artigo e publicá-
-lo numa revista estrangeira, 
com um título que soasse as-
sim: Moçambique: o país onde 
os ladrões são reverenciados. 

E é mesmo assim! Todas a 
vezes que o Sr João estendia 
a mão para entregar a nota de 
50.00 Mt ao seu sanguessuga 
tratava-o com muita reverên-
cia, chamando-o de “chefe”. O 
mesmo se pode dizer do alto di-
rigente (Ministro dos Transpor-
tes ou de Interior?) que, por um 
lado, dando ordens para não se 
passar licenças de circulação in-
ter-provincial aos minibus de 18 
lugares, por outro lado, permite 
que continuem a circular numa 
condição de ilegalidade fun-
cional. Tal dirigente corrupto e 
criminoso é tratado com reve-
rências, é detentor de um passa-
porte diplomático e é coberto de 
imunidade. Quando faz visita 
nas Escolas públicas e privadas 
as nossas crianças são obriga-
das a levantar-se para o saudar. 
E, não obstante tudo isso, trata-
-se, literalmente, de um ladrão 
mascarado de dirigente político.

Aquele episódio odioso aju-
dou-me a perceber o significado 
das palavras da elite do parti-
do no governo quando insiste 
a dizer que o seu partido teve 
grandes sucessos no progra-
ma quinquenal da luta contra 
a pobreza absoluta. Os agentes 
da polícia é o tipo de homens e 
mulheres que durante este pe-
ríodo da campanha eleitoral o 
partido Frelimo vai apresentar 
como troféu, aqueles que duran-
te a administração do Presiden-
te “visionário” melhoraram as 
suas vidas. E o melhoramento 
da vida dos polícias de trânsito 
é inversamente proporcional à 
degradação da vida dos utentes 

dos transportes semicolectivos. 
Na medida em que o transpor-
tador semicolectivo, além de 
suportar as despesas dos custos 
fixos e dos custos variáveis pró-
prios da natureza da sua c, deve 
também pagar um tributo a cada 
um dos polícias que o mandar 
parar, ele (o chapista) é obriga-
do a agravar o preços da viagem 
e das bagagens que cada passa-
geiro leva consigo. Este contí-
nuo agravamento dos custos de 
transporte provocado pela in-
disciplina impune dos polícias 
de trânsito, somado com outros 
mecanismos de exclusão, impe-
de aos pobres a possibilidade 
de fazer poupanças em vista de 
pequenos investimentos que po-
deriam melhorar as suas vidas. 
Esta camada de moçambicanos 
trabalha simplesmente para nu-
trir os polícias e os “chapeiros”. 

Cheguei em Manjacaze ainda 
a pensar - sem acreditar – naqui-
lo que tinha visto e ouvido. É o 
seguinte: se for verdade que um 
alto dirigente decidiu impedir 
a legalização da circulação dos 
minibus de 18 lugares para criar 
um auto-financiamento fácil e 
para permitir a cresta dos agen-
tes da polícia, então Moçambi-
que está a ser governado por vi-
garistas. Se, pelo contrário, for a 
polícia que, tendo embora rece-
bido ordens explícitas para não 
deixar nenhum minibus de 18 
lugares fazer longos percursos, 
desobedece sistematicamente 
as ordens emanadas, então o 
país está entregue à anarquia. 

A julgar a partir da experiên-
cia vivida nos últimos dez anos, 
os moçambicanos têm razões 
suficientes para não tomar as 
promessas da elite do partido 
Frelimo ao pé da letra. De facto, 
tudo o que Guebuza prometeu 
que ia combater – da corrupção 
à pobreza – multiplicou-se qua-
tro ou cinco vezes mais do que o 
que se fazia antes da declaração 
do combate. Portanto, a pro-
messa de consolidar o Estado de 
direito democrático pode querer 
dizer que não se irá fazer nada 
para melhorar as instituições de-
mocráticas. Que tudo quanto se 
fará é precisamente o contrário. 

Opinião

   
O partido 
no poder 
tornou-se essa 
máquina de 
produção de 
ilegalidade e, 
inclusivo muitos 
dos seus membros, 
já perderam fé 
na possibilidade 
do partido tornar-
se um instrumento 
para a construção 
do bem comum 
e da justiça 
social. 
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Depois de terem aberto uma 
nova frente na guerra na Ucrâ-
nia, com o início de uma ofen-
siva apontada à cidade portuária 
de Mariupol, os combatentes 
separatistas pró-russos lança-
ram uma operação que parece 
ter como objectivo o reforço do 
controlo das cidades de Lugansk 
e Donetsk, que até há pouco 
mais de uma semana estavam ao 
alcance do Exército ucraniano.

Se no terreno os confrontos 
continuam, na mesa das nego-
ciações tenta encontrar-se um 
caminho para o cessar-fogo. Em 
Minsk, representantes diplomá-
ticos da Ucrânia, da Rússia e da 
Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa (OSCE) 
reuniram na passada segunda-
-feira (dia 1) com responsáveis 
das forças rebeldes. Do encontro 
à porta fechada pouco se soube, 
para além de que ficou agendada 
nova reunião para sexta-feira, se-
gundo a agência russa Interfax.

A presença dos rebeldes nas 
negociações é um dos pontos 
mais sensíveis, uma vez que 
Kiev tem mostrado muitas reti-
cências em se sentar à mesa com 
representantes das repúblicas 
separatistas que não reconhece. 
Segundo a mesma agência, os 
rebeldes pró-Moscovo propuse-
ram a aprovação de um “estatuto 
especial” para os territórios que 
controlam. Esta é uma solução 
que faz eco da posição defendida 
por Vladimir Putin na véspera.

Enquanto decorria o encontro, 
na Ucrânia, os combates levaram 
à retirada das forças militares de 
Kiev do aeroporto de Lugansk, 
evidenciando um novo reforço 
da ofensiva dos rebeldes pró-
-russos. O porta-voz do Exército 
ucraniano, Andri Lisenko, disse 
que os soldados “retiraram-se 
de forma organizada” e que os 

combates no aeroporto de Lu-
gansk foram travados contra 
o Exército russo, e não apenas 
contra combatentes separatistas.

“Levando em conta a precisão 
do bombardeamento, podemos 
afirmar que a artilharia das For-
ças Armadas da Federação Rus-
sa está a disparar contra as nos-
sas forças”, disse o porta-voz.

A acusação de que a Rússia 

tem tropas a lutar ao lado dos 
separatistas no Leste da Ucrânia 
não é nova, mas ganhou uma 
nova força na semana passa-
da, quando as forças pró-russas 
conquistaram a pequena cidade 
de Novoazovsk, levando a guer-
ra para a costa Sudeste do país.

O objectivo dos separatistas é 
a conquista da importante cidade 
portuária de Mariupol, a cerca 
de 50 quilómetros a Oeste de 
Novoazovsk. Alguns analistas 
acreditam que a intenção é as-

segurar o controlo da região do 
Mar de Azov e, dessa forma, ga-
rantir uma ligação entre a Rússia 
e a península da Crimeia, ane-
xada por Moscovo em Março.

Segundo a NATO, este novo 
fôlego dos combatentes se-
paratistas conta com o apoio 
de cerca de mil soldados rus-
sos – o porta-voz do Exército 
ucraniano acusou na segunda-
-feira Moscovo de ter enviado 
para território ucraniano quatro 
batalhões, com quase 400 sol-
dados cada, para além de pe-
ças de artilharia e apoio aéreo.

Assumindo a presença militar 
do Exército russo em território 
ucraniano, a NATO prepara-se 
para criar uma força de “inter-
venção rápida” de cerca de qua-
tro mil homens que possa ser en-

viada para o Leste europeu e para 
os países do Báltico membros da 
Aliança. Na mente da organiza-
ção está a defesa dos Estados-
-membro perante uma potencial 
ameaça russa na região. O pro-
jecto deverá ser levado à aprova-
ção dos 28 membros da Aliança 
durante a cimeira desta semana 
no País de Gales, segundo o 
“The Guardian”. A decisão vem 
ao encontro dos desejos dos pa-
íses do Leste europeu, cada vez 
mais alarmados pela escalada do 
conflito na Ucrânia e que têm 
sido os adeptos da linha mais 
dura para lidar com Moscovo.

A Rússia negou sempre a 
acusação de que está envolvi-
da directamente nos combates 
no Leste da Ucrânia. Segundo 
o Kremlin, os russos que estão 

a lutar ao lado dos separatistas 
são voluntários, e os dez pára-
-quedistas que foram capturados 
na semana passada entraram 
em território ucraniano sem 
intenção, depois de terem per-
dido o sentido de orientação.

Em Ilovaisk, na província de 
Donetsk, já terão morrido cen-
tenas de soldados do Exército 
ucraniano e voluntários fiéis a 
Kiev. O líder de um dos bata-
lhões de voluntários, Semion 
Semenchenko, disse ao jornal 
britânico “The Telegraph” que 
os seus homens renderam-
-se a soldados russos e não a 
combatentes separatistas. Um 
vídeo filmado pelo canal rus-
so RT e publicado no domingo 
mostra dezenas de ucranianos 
(o título do vídeo faz referên-

Negociações em Minsk falham acordo de cessar-fogo, Kiev 
perde terreno para os separatistas

As forças de Kiev estão cercadas em Ilovaisk há mais de uma semana 

Representantes ucranianos e rus-
sos reuniram-se em Minsk, mas os 
líderes dos dois países trocam acu-
sações e separatistas assumem o 
controlo do aeroporto de Lugansk

   

Em Ilovaisk, 
na província 
de Donetsk, já 
terão morrido 
centenas de 
soldados 
do Exército 
ucraniano e 
voluntários
 fiéis a Kiev
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cia a mais de 100) capturados 
pelos pró-russos em Ilovaisk.

O porta-voz do Exército ucra-
niano, Andri Lisenko, admitiu 
na segunda-feira que a situação 
em Ilovaisk é “excepcional-
mente difícil e complicada”.

Rússia exige cessar-fogo 
imediato, Ucrânia denuncia 

agressão

Para além da escalada mili-
tar, os últimos dias trouxeram 
também uma escalada na guerra 
de palavras, que põe em causa 
o resultados das conversações 
de terça-feira, em Minsk, onde 
vão estar representes da Ucrâ-
nia, da Rússia, da Organização 
para a Segurança e Cooperação 
na Europa e, aparentemente, de 

combatentes separatistas (esta 
informação foi divulgada por 
líderes separatistas, mas ainda 
não teve confirmação oficial).

Em Kiev, o presidente ucra-
niano acusou a Rússia de estar 
a levar a cabo uma “agressão 
directa e aberta” contra a Ucrâ-
nia, e disse que é isso que está 
“a mudar a situação na zona de 
conflito de uma forma radical”.

A guerra de palavras prosse-
guiu a partir da Sibéria, onde 
o presidente russo, Vladimir 
Putin, reforçou a ideia de que 
as autoridades de Kiev têm de 
dialogar com os separatistas: 
“A actual liderança de Kiev não 
quer dialogar de forma substan-
tiva com o Leste do seu país”.

Horas antes do início da ron-
da de conversações, o ministro 

dos Negócios Estrangeiros da 
Rússia, Sergei Lavrov, deixou 
claro que para Moscovo só há 
um caminho para a paz no Leste 
da Ucrânia, reforçando a posição 
oficial do seu país: as autoridades 
de Kiev têm de ordenar o fim da 
ofensiva contra os separatistas e 
retirar as suas forças das proxi-
midades de Donetsk e Lugansk.

Num discurso seguido de per-
guntas e respostas de alunos do 
Instituto Estatal de Relações In-
ternacionais de Moscovo, Lavrov 
disse esperar que as negociações 
se centrem, “acima de tudo, na 
tarefa de se alcançar um cessar-
-fogo imediato, sem condições”.

“Eles têm de abandonar as 
posições a partir das quais con-
seguem causar danos à popu-
lação civil”, exigiu o ministro 

russo, referindo-se às forças 
leais às autoridades de Kiev.

Esta posição russa – que tem 
sido repetida desde o início do 
conflito, em Abril – colide com 
a posição ucraniana, que tam-
bém defende um único caminho: 
que os combatentes separatistas 

deponham as armas sem condi-
ções. O presidente ucraniano, 
Petro Poroshenko, que foi eleito 
a 25 de Maio com a promessa de 
pôr fim à rebelião numa questão 
de dias, exige que os separatis-
tas ponham fim aos ataques sem 
uma discussão prévia sobre o 
estatuto da região reclamada 
pelos combatentes pró-russos.

O ministro dos Negócios Es-
trangeiros da Rússia descreveu 
o plano do presidente ucraniano 
como “irrealista”, e disse que 
os Estados Unidos e a União 
Europeia deviam apelar à Ucrâ-
nia que “deixe de usar artilharia 
pesada e ataques aéreos con-
tra a população civil, e que não 
destrua escolas e hospitais”. 
Para Sergei Lavrov, Washing-
ton e Bruxelas devem “exigir a 
Kiev a mesma coisa que exigem 
em qualquer outro conflito”.

“Eles têm de se sentar, e não 
insistir em exigências irrealistas, 
como a deposição das armas para 
[os separatistas] se deixarem 
matar. É isso que defende o pla-
no de paz de Petro Poroshenko”, 
acusou o ministro russo.

O responsável disse ainda 

que a Rússia não vai inter-
vir militarmente no confli-
to: “Defendemos unicamente 
uma solução pacífica para esta 
grave crise, esta tragédia”.

Sergei Lavrov dirigiu mui-
tas das suas palavras aos líde-
res ocidentais, que acusa de 
usarem “uma linguagem de 
ameaças”, mas a quem oferece 
uma “cooperação pragmática”.

“Gostaríamos de falar com 
os nossos parceiros sobre tudo 
aquilo em que discordamos. Es-
peramos que eles nos tratem da 
mesma forma – e não apenas que 
nos culpem indiscriminadamen-
te de todos os pecados mortais. 
Queremos que se sentem e que 
dialoguem, e que façam as suas 
acusações honestamente. Se isso 
não acontecer, então teremos 
de concluir que a crítica é um 
objectivo em si mesmo, apenas 
para justificar mais ultimatos 
e mais sanções”, disse Lavrov.

O ministro russo falou tam-
bém do abate do voo MH17 
da Malaysia Airlines, a 17 de 
Julho, no Leste da Ucrânia, 
cuja responsabilidade foi atri-
buída aos separatistas pelos 
Estados Unidos e pela NATO.

“O conteúdo das ‘caixas ne-
gras’ já deverá ter sido decifrado, 
mas não está a ser divulgado. Não 
há informações sobre as conver-
sas que os controladores de trá-
fego aéreo ucranianos tiveram 
com aviões nesse dia, incluindo 
o Boeing da Malásia. Não é cla-
ro por que razão isso está a ser 
escondido”, disse Sergei Lavrov.

No sábado, o vice-ministro da 
Defesa da Rússia, Anatoli Anto-
nov, lançou uma série de ques-
tões semelhantes, relacionadas 
com o facto de não serem ainda 
conhecidas informações sobre as 
“caixas negras”, mas deixou em 
aberto todas possibilidades sobre 
a responsabilidade pela queda do 
voo MH17, que fez 298 mortos.

“Se há pessoas que dizem 
que foi disparado um ‘rocket’ 
contra um avião militar, então 
eu gostaria de olhar nos olhos 
esse piloto que usou um avião 
civil como cobertura, se de facto 
foi isso o que aconteceu”, disse 
Antonov, citado pela agência 
russa RIA Novosti. (Público)

Negociações em Minsk falham acordo de cessar-fogo, Kiev 
perde terreno para os separatistas

As forças de Kiev estão cercadas em Ilovaisk há mais de uma semana 

   

A actual 
liderança 
de Kiev não 
quer dialogar 
de forma 
substantiva 
com o Leste 
do seu país.”
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Neste texto, o autor somente 
se refere à forma como o Estado 
moçambicano e as elites actu-
am perante situações repetidas 
e graves de não cumprimento 
da Lei e da Constituição, para o 
caso da Lei de Terras 19/97. Ape-
nas se faz referência à aplicação 
da Lei, sem questionar acerca 
do debate da privatização, cada 
vez mais na agenda da socieda-
de. Procura-se compreender os 
porquês desta actuação e as con-
sequências sobre a economia. 

A Constituição da República de 
2004, no Artigo 109, define: “1. A 
terra é propriedade do Estado. 2. 
A terra não deve ser vendida, ou 
por qualquer outra forma alienada, 
nem hipotecada ou penhorada. 3. 
Como meio universal de criação 
da riqueza e do bem-estar social, 
o uso e aproveitamento da terra é 
direito de todo o povo moçambi-
cano. Segundo o Artigo 3 da Lei 
nº 19/97, “A terra é propriedade 
do Estado e não pode ser vendida 
ou, por qualquer forma alienada, 
hipotecada ou penhorada”. O arti-
go 6, ponto 2., refere: “Os titula-
res do direito de uso e aproveita-
mento da terra podem transmitir, 
entre os vivos, as infra-estruturas, 
construções e benfeitorias nela 
existente, mediante escritura pú-
blica precedida da autorização 
da entidade estatal competente”.

Em resumo não pode haver 
mercado da terra e as benfei-
torias realizadas pelo benefi-
ciário do DUAT, podem ser 
transmitidas, isto é, vendidas.

O que se passa na realidade? 
(1) É fácil encontrar na imprensa, 
principalmente naquela conhe-
cida como porta-voz do poder, 
anúncios de venda de parcelas, 

terrenos, etc. Isto é, há mercado 
da terra, contrariando a Consti-
tuição e a Lei. Em alguns casos, 
a compra e venda é intermediada 
por agências imobiliárias. (2) Uma 
artimanha utilizada, após a obten-
ção do DUAT, consiste na constru-
ção de algo na parcela, como, por 
exemplo, um cercado, ou faz-se 
o parcelamento do terreno, para, 
em seguida, vender-se a “benfei-
toria” (vendendo-se na realidade 
a terra), que em algumas zonas 
pode ter preços de milhares de dó-
lares o metro quadrado. O preço 
dos trâmites administrativos para 
a obtenção do DUAT é insignifi-
cante. Esta artimanha serve ainda 
para manter vigente a autorização 
provisória do uso e aproveitamen-
to da terra (Artigo 25), que tem a 
duração de 2 anos para as pessoas 
estrangeiras e de cinco anos para 
as pessoas nacionais. Caso con-
trário, o Artigo 27 refere que “No 
término da autorização provisória, 
constatado o não cumprimento do 
plano de exploração sem motivos 
justificados, pode a mesma ser 
revogada, sem direito a indem-
nização pelos investimentos não 
removíveis entretanto realizados”.

Estes factos são conhecidos. O 
governo possui o cadastro da terra 
onde, em princípio, estas trans-
missões deveriam ser registadas. 
Não o são porque, ao fazê-lo, se-
ria automaticamente reconhecer a 
ilegalidade da transmissibilidade 
da terra, isto é, o mercado. Tem-
-se conhecimento que pessoas da 
elite política e de empresas com 
elas relacionadas são detentoras 
de DUATs de grandes superfícies. 
Sabe-se que o acesso à informação 
privilegiada sobre a realização de 

investimentos permite a solicita-
ção de DUATs para posterior espe-
culação imobiliária, para partici-
pação nas estruturas societárias de 
empresas ou simplesmente para a 
obtenção de rendas (por exemplo, 
permitir a exploração de algum re-
curso existente ou somente o uso 
da terra). De alguma forma, o ne-

gócio estende-se até ao nível local, 
onde os líderes “tradicionais” tam-
bém obtêm rendas para emitir os 
pareceres/auscultação para a con-
cessão dos DUATs. O Artigo 13 
da Lei de Terras define sobre este 
assunto: “3. O processo de titula-
ção do direito do uso e aprovei-
tamento da terra inclui o parecer 
das autoridades administrativas 

locais, precedido de consulta às 
comunidades, para efeitos de con-
firmação de que a área está livre e 
não tem ocupantes. 4. Os títulos 
emitidos para as comunidades lo-
cais são nominativos, conforme a 
denominação por elas adoptada. 
5. As pessoas singulares, homens 
e mulheres, membros de uma 
comunidade local podem solici-
tar títulos individualizados, após 
desmembramento do respectivo 
terreno das áreas da comunidade”. 

O negócio da terra inclui os gru-
pos sociais de renda mais baixa. 
Por exemplo, nas zonas suburba-
nas, a construção de casas de ha-
bitação está sujeita à compra do 
solo. Existe ainda “um mercado 
de terras rurais, bastante eficien-
te, que se rege ancestralmente por 
normas e práticas costumeiras, e 
que sempre existiu mesmo quan-
do a legislação a seguir à indepen-
dência o refutou” – em “Cruzeiro 
do Sul”, “Mercado de Terras Ur-
banas em Moçambique”, página 
69, citado do Carlos Serra (2013): 
“Transmissibilidade dos direitos 
de uso e aproveitamento da terra 
em Moçambique, do livro “Di-
nâmicas da ocupação e do uso 
da terra em Moçambique”, coor-
denado por Carlos Manuel Serra 
e João Carrilho, Escolar Editora.

Pressões externas existentes an-
teriormente, sobretudo depois das 
reformas económicas, no sentido 
da privatização da terra, deixaram 
de existir. Isto porque, provavel-
mente, se concluiu que, na prá-
tica, a existência do mercado do 
solo não era um grande obstáculo 
para a realização dos investimen-
tos, mesmo que os riscos estejam 
presentes. As concessões por 50 
anos, renováveis por igual perío-

do, são períodos suficientes para 
a recuperação do capital investi-
do, possivelmente em qualquer 
que seja a actividade económica.

O exemplo dos reassentamentos 
é paradigmático no que respeita à 
gestão de terras e aos direitos con-
suetudinários dos cidadãos e das 
comunidades. As deslocações das 
pessoas nem sempre foram para 
melhores solos para efeitos do 
desenvolvimento das actividades 
agrárias que proporcionam gran-
de parte da renda das famílias. O 
acesso aos mercados reduz-se. 
A habitação não corresponde às 
expectativas e é de má qualidade. 
Estes e outros aspectos não foram 
acompanhados por indeminiza-
ções de acordo com os valores dos 
mercados. Não existe, em muitos 
casos, valorização dos aspectos 
não tangíveis e a consideração 
por valores de natureza antropo-
lógica a sociológica. A não veri-
ficação destes aspectos implica 
mudanças de locais de habitação 
e trabalho, que se podem tipificar 
como usurpação de terras (“land 
grabbing”). E, nestes casos, o Es-
tado, raramente toma posição em 
defesa dos interesses das comuni-
dades e das pessoas, sem dúvida, 
os mais pobres dos pobres. Vários 
casos estão estudados e documen-
tados. Negar estes factos é não 
aceitar a realidade e eventualmen-
te pode ser sonegar a verdade.

O Estado nacionalizou a terra 
em nome do povo e contra os do-
nos consuetudinários (que são pró-
prio povo), para depois, em nome 
do povo que dizem representar e 
defender, atribuir grandes áreas 
às elites e aos negócios das mul-

(Continua na página seguinte)

publicidade

Por João Mosca

O estado do Estado: o caso da 
aplicação da Lei de Terras
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tinacionais, sem que os direitos e 
indeminizações sejam realizadas 
e, muitas vezes, sem auscultação, 
discussão e aceitação dos donos 
da terra. Pode-se considerar, numa 
determinada perspectiva, ser um 
Estado que assalta a propriedade 
dos camponeses alegando a pro-
tecção destes. Na verdade, em 
situações de conflito, o Estado, re-
gra geral, tem defendido as elites 
e os interesses das multinacionais. 
O Estado surge como o instru-
mento de um sistema de capita-
lismo monopolista em formação, 
capturado por interesses externos 
com benefícios minoritários para 
os que, directa e indirectamente, 
decidem sobre os licenciamentos.

As debilidades da administra-
ção são manifestas na gestão do 
cadastro. Existem casos de passa-
gens de mais que um DUAT para 
a mesma parcela. Não é forneci-
da informação sobre a posse dos 
DUATs por pessoas singulares e 
colectivas, mesmo que com in-
formação sobre os objectivos da 
solicitação. Isto é, há um défice de 
transparência do Estado e motivo 
para especulações que não bene-
ficiam a credibilidade da política.

A reflexão que o autor pretende 
colocar, é a seguinte: não haven-
do dúvidas sobre a existência de 
um mercado da terra, porquê o 
Estado não faz cumprir a Lei? Eis 
uma explicação possível. O acesso 
privilegiado à informação sobre a 
valorização futura dos solos e a 
obtenção do DUAT apenas com 
pagamento dos trâmites adminis-
trativos permite o direito do uso da 
terra (que pode não ser usada sem 
que seja accionado o Artigo 25 – 
veja acima). Porque o mercado da 
terra existe realmente, a passagem 
do DUAT, ou simplesmente o 
“aluguer” da terra, ou a possibili-
dade de extracção de recursos atra-
vés das licenças, permite elevadas 
mais-valias para as elites aos dife-
rentes níveis, incluindo dos líderes 
comunitários (nestes casos, os 
valores são relativamente baixos). 
Quando este processo estiver na 
fase final, isto é, quando a terra de 
qualidade, das zonas periurbanas, 
costeiras ou de desenvolvimento 
e de investimento futuros já esti-
verem entregues, chegará o mo-
mento da eventual privatização, 
como forma de existir uma maior 
segurança do património (capital) 
terra. Assim, ganhar-se-ão mais-
-valias e rendas mais elevadas.

O debate da propriedade da ter-
ra é tabu em Moçambique. Justi-
ficam esse tabu, pelo menos três 
razões: (1) o facto de o discurso da 
libertação dos homens e da terra 
estar presente em memórias vivas 
e em forças políticas internas ao 

poder, que vêem na terra estatal 
uma das últimas bandeira pelas 
quais lutaram; (2) o debate acerca 
da privatização da terra poderia ser 
fracturante na Frelimo, o que deve 
ser evitado, sobretudo, porque, na 
prática, como se referiu, o mercado 
da terra existe; e, (3) ainda não é o 
momento que proporciona maio-
res ganhos com o negócio da terra, 
conforme referido anteriormente.

Por outro lado, os camponeses 
teriam dificuldade em aceitar esta 
medida. Por razões antropológi-
cas de se considerar a terra como 
um dom da natureza e de Deus, 
que não tem valor de mercado, 
também por respeito aos ances-
trais. Finalmente, considerando 
estes aspectos e ainda a falta de 

conhecimento e de informação 
acerca do valor do solo, as nego-
ciações entre os donos da terra e 
os compradores seriam altamente 
assimétricas, conduzindo a nego-
ciações prejudiciais para os cam-
poneses e comunidades, aliás, o 
que já acontece. A sociedade civil, 
perante a procura cada vez maior 
de terras e do posicionamento do 
Estado e das suas elites em alian-
ça com o capital, tem assumido 
importantes papéis na divulgação 
da lei, dos mecanismos legais de 
defesa dos interesses dos donos 
da terra e de organização de mo-
vimentos de protesto e reivindi-
cativos. A estas iniciativas, o Es-
tado tem reagido, designando os 
elementos da sociedade civil de 
agitadores, portadores de agen-
das externa, chegando-se à reti-
rada temporária da liberdade (por 

exemplo, retenção em esquadras). 
O governo não manifesta expli-

citamente a ideologia ultraliberal 
assente numa administração ine-
ficiente e, porque incompetente, 
incapaz de exercer as funções de 
Estado, permitindo o desenvolvi-
mento de um mercado selvagem 
que beneficia as elites políticas 
e económicas. Tal como a Fre-
limo manifestou abertamente a 
opção do ideal da construção de 
uma sociedade socialista, uma 
parte significativa dos membros 
da Frelimo, que afirmem agora 
a opção pelo selvagismo econó-
mico e pelo populismo político. 

Em resumo, existe um mercado 
não oficial da terra, que é do conhe-
cimento público e praticado a to-
dos os níveis, envolvendo também 
os grupos sociais de renda baixa e 
em todos os níveis territoriais, o 
que contraria frontalmente a Lei, 
sem que haja alguma intervenção 
do Estado para fazer cumprir a Lei 
e a Constituição. O Estado não é o 
garante do respeito e cumprimen-
to da Constituição e da Lei, pondo 
em questão a natureza do Estado 
de direito. Em situações de confli-
to, o Estado intervém geralmente 
em aliança com os interesses do 
capital e das elites associadas. 
Consequentemente, a terra é um 
património nacionalizado contra 
os direitos consuetudinários e dos 
donos da terra, em defesa de um 
suposto interesse nacional e do 
desenvolvimento que não tem be-
neficiado os cidadãos. Existe um 
défice de transparência na actua-
ção do Estado, manifestado pela 
informação privilegiada, na obten-
ção de DUATs e na prestação de 
informação. A gestão do cadastro 
revela desorganização e/ou desco-
ordenação entre as competências 
do governo, aos diferentes níveis 
da administração. O tabu terra é 
uma criação em defesa dos abusos 
ou do não cumprimento da Lei 
pelo Estado e por parte das elites.

Finalmente, a terra, para a maio-
ria dos moçambicanos, é muito 
mais do que um bem comercia-
lizável. Este elemento, pouco ou 
nada considerado pela actuação 
do Estado e pela maioria dos seus 
agentes, é crucial para o êxito na 
aplicação da Lei 19/97. O desen-
volvimento faz-se com e para o 
Homem. Se isso não for tomado 
seriamente em consideração, as 
actuais situações de conflito pode-
rão ampliar-se, transformando em 
má uma Lei considerada, em abs-
tracto, como boa e progressista. 
Finalmente, e ajustado ao assun-
to e contexto do texto, deixa-se a 
seguinte frase de Stuart Mill: “As 
leis nunca se tornariam melhores 
se não houvesse homens cuja mo-
ral é maior que as leis existentes”.

(Continuação da página anterior)
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  Bernardo Álvaro

Cinco pessoas morreram ao 
princípio da noite da passada 
quarta-feira, 27 de Agosto, na 
sequência de uma colisão en-
tre carros registada na Estra-
da Nacional N1, na região de 
Nhatsembene, posto adminis-
trativo de Chongoene, distrito 
de Xai-Xai, província de Gaza.

O porta-voz do comando pro-
vincial da Polícia da República 
de Mocambique em Gaza, Jere-
mias Langa, informou ao “Canal 
de Moçambique” que o acidente, 
um choque entre carros, envol-
veu uma viatura ligeira de passa-
geiros, de marca Toyota Corola, 
com a matrícula MMJ-24-44, e 
uma outra, pesada, de transporte 
de carga, de marca Freigthliner, 
com a matrícula ADJ657NC, 
propriedade de Rogério Mathe.

A Polícia supõe que o excesso 
de velocidade e a tentativa de ul-
trapassagem irregular por parte 
do automobilista da viatura ligei-
ra tenham sido a causa do aciden-
te, que, para além de ter causado 
vítimas mortais, provocou danos 
avultados em ambas as viaturas.

Consumo e venda 
de drogas

O “Canal de Moçambique” 
apurou também do porta-voz 
Jeremias Langa que a PRM em 
Gaza deteve nove indivíduos 
indiciados de consumo e ven-

da de drogas, numa operação 
policial empreendida em duas 
residências dos bairros “4” e 
“10” da cidade de Xai-Xai.

Os indivíduos são acu-
sados de consumo e venda 
de diversas drogas, entre as 
quais cocaína, craque, heroí-

na e “cannabis sativa”, tam-
bém conhecida por suruma.

Durante as mesmas buscas, 
a Polícia diz que apreendeu na 
posse daqueles indivíduos di-
versos materiais ligados ao con-
sumo da droga, tais como dois 
frascos e três embrulhos de co-

caína, 34 embrulhos de heroína, 
um embrulho de craque, um em-
brulho de suruma, quatro com-
primidos – de que não se sabe 
qual o tipo de droga, tendo por 
isso sido levados para o labora-
tório – e dois frascos de um tipo 
de droga desconhecido (tam-
bém levados para o laboratório).

Por outro lado, a Polícia in-
forma que apreendeu também 
cinco tubos de antenas de tele-
visão, que os indivíduos usavam 
para consumir cocaína em pe-
dra, dez isqueiros para queimar 
torcidas usadas para consumir 
cocaína e heroína, cinco garro-
tes que servem para amarrar a 
vara de injectar, três tubos que 
servem para fazer canudos, dois 
rolos de papel de alumínio, que 
os indivíduos usavam para em-
brulhar cocaína e heroína, cator-
ze pacotes vazios de seringas e 
um dólman (uniforme militar).

A Polícia informa que está a 
trabalhar para apurar a proveni-
ência da droga, a possível exis-
tência de mais indivíduos na 
rede e quando é que tudo come-
çou. Acrescenta que a operação 
foi graças a denúncias de cida-
dãos. (Canal de Moçambique)

Acidente de viação faz cinco 
mortos em em Xai-Xai

  Cláudio Saúte

O Secretariado Técnico de Ad-
ministração Eleitoral (STAE) na 
cidade de Maputo está a treinar 
formadores nacionais de membros 
das Mesas de Voto, uma iniciativa 
que se enquadra na preparação das 
eleições de 15 de Outubro próximo.

Os formados recrutados recente-
mente por via de concurso público 
têm a responsabilidade de treinar 
posteriormente mais de 187 forma-
dores provinciais que vão capaci-
tar os membros das Mesas de Voto.

Em paralelo a este processo de 
formação está em curso o proces-
so de selecção, por via de avalia-
ção curricular e de entrevistas, 
dos candidatos a formadores pro-
vinciais, bem como a recepção 
das candidaturas dos membros 

das Mesas de Voto nos distritos.

Processo decorre 
normalmente

A chefe do departamento de 
Formação e Educação Cívica na 
cidade de Maputo, Ana Paula 
Nota, explicou que o processo de 
recrutamento está a decorrer sem 
sobressaltos, obedecendo às nor-

mas do funcionalismo público.
Na capital do país, estarão en-

volvidos no processo eleitoral 
6.930 membros de Mesas de Voto 
que vão entrar em formação, di-
vididos em duas partes, a partir 
de 19 de Setembro até 9 de Outu-
bro. Estes vão ser distribuídos por 
990 Assembleias de Voto que irão 
atender os mais de 708 mil elei-
tores. (Canal de Moçambique)

  José Jeco

A Polícia da República de 
Moçambique em Sofala dete-
ve na localidade de Chadeia, 
distrito de Nhamatanda, um 
cidadão nacional identificado 
por Sebastião, de 22 anos de 
idade, acusado de ter dece-
pado a cabeça do seu irmão 
de 8 anos de idade, por moti-
vos até aqui desconhecidos.

Segundo Daniel Macuácua, 
porta-voz do comando provin-
cial da PRM em Sofala, trata-
-se de um cidadão que se pre-
sume que seja doente mental, 
que com um machado desferiu 

golpes até à morte do seu ir-
mão, que se chamava Simione. 

O caso criminal ocorreu cer-
ca das 2h00, dentro de uma re-
sidência, quando a vítima se en-
contrava a dormir. O homicida, 
que agora alega perturbações 
mentais, pegou num machado 
e cortou pelo pescoço a cabeça 
do seu irmão mais novo, com 
quem dividia a mesma cama. 

O caso foi participado pela 
população e por familiares 
da vítima ao posto policial 
local. De seguida, o autor do 
acto macabro foi detido, e foi 
aberto um processo contra 
ele. (Canal de Moçambique)

Preparação das eleições de 15 de Outubro

STAE treina formadores para 
a  cidade de Maputo

 Em Nhamatanda, Sofala

Jovem decepa
cabeça do irmão 
com um machado 
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  Cláudio Saúte

A cantora beninense Angé-
lique Kidjo visitou, na sema-
na passada, crianças pobres 
na localidade de Madinguine, 
distrito da Moamba, província 
de Maputo, no âmbito das ac-
tividades do programa de nu-
trição apoiado pelo UNICEF.

Kidjo é embaixadora de boa 
vontade do UNICEF a nível 
mundial, desde de Julho de 
2002, e defensora da educação 
da rapariga e de outras causas 
para a sobrevivência e desen-
volvimento das crianças. No 
local, testemunhou o drama de 
uma anciã de nome Meretina 
Chacanhe, que cuida um neto 
de dois anos e de uma bisneta de 
9 meses. As duas crianças fo-
ram abandonadas pelas mães.

Chacanhe disse que alimen-
ta os dois menores com leite 
misturado com farinha de mi-
lho. Ela faz machambas e pe-
quenos negócios para susten-
tar as crianças. Diz que ainda 
não foi contactada pela Acção 
Social. “Faço machambas e 
pequenos negócios para ali-
mentar as crianças. Fervo água 
para elas beberem”, disse.

Kidjo diz que faltam 
cuidados com crianças 

em África  

Intervindo no local, Angéli-
que Kidjo diz que nasceu numa 
comunidade em Benin e sabe 
que em África faltam cuida-
dos e atenção com as crianças. 
Acrescentou que os Governos, 
em coordenação com institui-

ções mundiais como o UNI-
CEF, devem ir ao encontro das 
crianças nos locais onde vivem.

 “Muitas crianças debatem-
-se com problemas de falta 
de água potável, educação, 
saúde e outros direitos delas 
como crianças. Nas cidades 
está tudo bem, mas nas zonas 
rurais não acontece o mesmo. 
Sozinha não posso fazer nada. 
Estou nesta comunidade para 
ver como é que as crianças 
vivem”, disse, sublinhando 
que a vida de um país não 
se resume apenas à cidade.

Disse que, às vezes, as cul-
pas são lançadas para o Go-

verno, mas, no seu entender, 
a responsabilidade é de toda 
a sociedade. “Nós vivemos 
nas cidades, mas nascemos 
nas comunidades, e é pre-
ciso fazermos alguma coi-
sa por essas comunidades. 
A responsabilidade é nossa, 
como cidadãos”, indicou.

43% de crianças com 
problemas de nutrição 

Em Moçambique, 43% das 
crianças abaixo dos cinco anos 
sofrem de desnutrição cró-
nica, devido à fome e à falta 
de cuidados de saúde. Cerca 

de 18% das crianças têm peso 
inferior ao peso mínimo para 
a sua idade, tendo as crian-
ças das zonas rurais duas ve-
zes menos peso do que as 
que vivem nas zonas urbanas.

A fome contribui em grande 
medida para o número de mor-
tes de crianças em Moçambi-
que. Mas as mortes resultantes 
da fome têm também outras 
causas, tais como infecções ou 
doenças frequentes, práticas 
de cuidados e alimentação ina-
dequadas, serviços de saúde 
insuficientes e água e sanea-
mento sem condições de higie-
ne.  (Canal de Moçambique)

Angélique Kidjo, embaixadora de boa vontade do UNICEF a nível mundial

No distrito de Moamba, província de Maputo

Cantora Angélique Kidjo visita 
crianças pobres  

  Bernardo Álvaro

A Polícia da República de 
Moçambique libertou na se-
mana passada, na sequência 
da Lei da Amnistia recente-
mente aprovada, 27 dos 31 
membros da Renamo que se 
encontravam encarcerados em 

Nampula. Quatro dos antigos 
guardas de Afonso Dhlakama 
não foram libertos. A Polí-
cia diz que desconhece o seu 
paradeiro. A Renamo sus-
peita que os seus membros 
tenham sido assassinados.

“Até agora temos quatro 
membros que desapareceram 

das celas do comando provin-
cial da Polícia, e desconhece-
mos o seu paradeiro”, disse ao 
“Canal de Moçambique” o de-
legado político da Renamo em 
Nampula, Benjamim Cortez. 
Segundo Cortez, seis dos 27 
membros que foram libertados 
estavam presos na cadeia pro-

vincial e 21 nas celas do coman-
do provincial naquele ponto do 
país. Ainda segundo Cortez, os 
companheiros de cela dos desa-
parecidos contam que “eles sa-
íam à noite com a Polícia, ale-
gadamente à procura de lenha”. 

Benjamim Cortez disse ao 
“Canal de Moçambique” que 

a Renamo vai pedir escla-
recimentos à Polícia sobre 
o paradeiro dos ex-guerri-
lheiros, e que, caso não haja 
uma explicação clara do lado 
das autoridades, a sua forma-
ção política vai pedir ajuda à 
Liga dos Direitos Humanos.  
(Canal de Moçambique)

Nampula

Renamo acusa Polícia de ter assassinado 
quatro membros seus
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Desporto

  Claúdio Saúte

O presidente da Federação 
Moçambicana de Atletismo, 
Shafee Sidat, aceitou reagir às 
informações que abalaram a 
modalidade nos últimos tem-
pos, desde os Jogos da Com-
monwealth da Escócia, para 
onde os atletas viajaram sem 
treinadores, passando pelo tem-
po de espera que um atleta teve 
no Aeroporto de Londres, tendo 
acabado por dormir ali, a cami-
nho do Campeonato Africano 
de Marrocos. São várias as po-
lémicas que atingem o atletis-
mo, com Shafee Sidat a ser acu-
sado de passar mais tempo com 
Nyusi do que na modalidade. 

Canal de Moçambique – 
Os atletas Sílvia Panguana e 
Alberto Mamba [atletismo] 
queixaram-se de terem via-
jado para os Jogos da Com-
monwealth sem os seus trei-
nadores. O que aconteceu?

Shafee Sidat (S. S.) – Olhe, 
deixe-me explicar uma coisa. 
Quando fomos para a federa-
ção, dissemos que sabíamos 
que a federação não tinha di-
nheiro. O Governo também não 
disponibilizava muito dinheiro. 
Mas, porque queríamos valo-
rizar o treinador moçambica-
no, definimos que íamos fazer 
uma selecção de treinadores 
diferente, de diversas formas. 
O treinador do atleta que nos 
desse melhores garantias teria 
que acompanhar o seu atleta. 
O que aconteceu nos Jogos da 
Commonwealth? Dos treinado-
res que reclamaram, pelo menos 
um deles acabava de chegar da 
Noruega. Acabava de chegar, e 
não só. O atleta dele é Alberto 
Mamba, mas o atleta que tem 
as melhores marcas é o Curt 
Couto. Então, quem tinha que 
acompanhar o atleta e olhar por 
outros atletas é o treinador do 
Curt, que também é treinador da 
selecção olímpica da África do 
Sul. Mas, deixando isso, posso 
dizer também que a federação 
nunca excluiu ninguém. As pes-
soas andam muito preocupadas 
com viagens. Sobre esta viagem 
a Glasgow, é melhor que fique 
claro que nenhum elemento da 

direcção da federação viajou. 
Demos preferência aos técnicos 
e aos atletas. Para a maioria das 
viagens feitas dentro desta fe-
deração, recebemos convites do 
Comité Olímpico de Moçambi-
que e do Ministério da Juventu-
de e Desportos, que têm quotas 
e limites. Muitas destas viagens 
têm quotas, e, quando não têm, 
os dirigentes são obrigados 
a pagar do seu bolso. Damos 
prioridade aos técnicos e aos 
atletas. Esta é a grande verdade.

Canal de Moçambique – 
Nestes jogos da Escócia, os 
treinadores juntaram-se ao 
coro de críticas dos atletas nas 
reclamações.

S. S. – Sim. O que aconteceu 
nos jogos da Escócia? Os trei-
nadores reclamam. A federação 
não mandou nenhum dirigente. 
Apenas mandou um treinador 
e dois atletas, porque a quo-
ta que tínhamos era para três 
pessoas. Eu penso que houve 
coerência na escolha, dentro 
da federação. Não é porque al-
guém da federação ou algum 
dirigente quis tomar lugar de al-
guém, não. Demos preferências.

Canal de Moçambique – En-
tão o Comité Olímpico de Mo-

çambique tem culpas nisto?

S. S. – Sobre a questão do 
Comité Olímpico, quem me-
lhor pode dizer é o próprio Co-
mité Olímpico, quais as quotas 
que tem para cada modalidade. 
Eu também vi, por exemplo, 
num dos jornais da praça, que 
o treinador do boxe estava a 
reclamar sobre a mesma ques-
tão de se levar mais dirigentes 
do que atletas. Penso que não 
fomos nós a única modalidade 
que sofreu esta contrariedade. 
Só que nós temos uma exce-
lente relação com o Comité 
Olímpico, e percebemos as 
quotas que nos deram, e res-
peitamos isso. Penso que as 
pessoas têm que ser assim, e 
passar a respeitar, e, quando 
houver alguma dúvida, sentar-
-se à mesa e conversar. Não pre-
cisamos de fazer barulho num 
sítio que se calhar não existe.

Canal de Moçambique – O 
que é que aconteceu com o 
atleta Alberto Mamba, para 
pernoitar no Aeroporto de 
Londres, a caminho de Mar-
rocos, onde ia participar no 
Campeonato Africano?

S. S. – O que aconteceu com 
o atleta tem a ver com a com-

panhia aérea. O voo que saía 
da Escócia para Londres saiu 
tarde, e, quando o atleta aterrou 
em Londres, tinha que apanhar 
um outro voo para Marrocos, e 
esse voo já tinha partido. Tive a 
oportunidade de conversar com 
o próprio atleta. Como o voo 
já tinha partido, é natural que a 
companhia aérea dê alimenta-
ção e resguarde os passageiros 
que tenham perdido o voo, e 
depois partam no próximo voo. 

O atleta não pagou nada. É 
verdade que pernoitou no Ae-
roporto de Londres, mas não 
teve que pagar nova passagem 
nem nada. Quando a companhia 
aérea encontrou o primeiro voo 
que tinha, meteu o atleta. Pen-
so que isso é normal, aconte-
ce aqui nos nossos aeroportos 
e em quase todos aeroportos 
do mundo, quando um avião 
sai tarde, enquanto o outro já 
arrancou. Isso é normal, mes-
mo se estivesse um dirigente. 

Canal de Moçambique – O 
novo secretário-geral da fe-
deração, Camal Badru, disse 
a este jornal que haveria um 
inquérito contra Sílvia Pan-
guana e Alberto Mamba por 
terem feito declarações sem 
consultar a federação. Já fo-
ram ouvidos?

S. S. – Primeiro, os atletas são 
livres de falar a qualquer órgão 
de informação. Nós não temos 
nada que esconder na federa-
ção. Os atletas podem falar à 
vontade, e até é bom, porque, ao 
longo deste percurso, podemos 
cometer erros, e com este tipo 
de conversas, se calhar a gente 
possa corrigir. Portanto, não há 
nenhum inquérito em relação ao 
que eles disseram. Realmente, 
o que Badru quis dizer foi que 
íamos ouvir os atletas para real-
mente ver se existiram proble-
mas neste percurso em relação 
a esta questão dos técnicos, se 
eles foram assistidos ou não. 

Em Marrocos, eu fiz isso 
pessoalmente. Tive uma reu-
nião na presença de muita 
gente com o próprio Mamba. 
Foi onde ele me explicou, por 
exemplo, que tinha perdido o 
voo porque o outro atrasou, e 
inclusive recebeu bónus da fe-
deração. Não há inquéritos para 
suspender ninguém ou para 
dizer que não podem falar. É 
para saber os erros que foram 
cometidos ao longo deste per-
curso, se o treinador viu ou não.

Canal de Moçambique – O 
discurso oficial é de que os 
atletas foram são assistidos 
pelo treinador do Curt, mas 
na prática os atletas e treina-
dores disseram que não. De 
que lado está a verdade?

S. S. – Isso não é verdade. O 
treinador do Mamba também já 
viajou com delegações e com 
atletas de outros treinadores. 
Por exemplo, quando ele foi 
à Noruega, cuidou dos outros 
atletas, como Creve Machava, 
porque o treinador dele não es-
tava lá. Ele foi o treinador es-
colhido. É a primeira vez, des-
de que estamos na federação, 
que o treinador do Curt viaja. 
Antes, viajou o treinador do 
Creve, do Mamba. Penso que 
houve coerência. Até já via-
jou um atleta de Manica. Não 
é por causa de uma viagem de 
alguém que acabava de chegar 
que podemos criar estes proble-
mas. (Canal de Moçambique)  

Shafee Sidat reage aos escândalos no atletismo

Presidente da FMA promete tirar 
atletismo “da lama para o tartan” 

 Shafee Sidat, presidente da Federação Moçambicana de Atletismo

(Continua na próxima edição)
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Economia e Empresas

  Raimundo Moiane

A Kenmare Resources, 
multinacional que explora 
as areias pesadas de Moma, 
em Nampula, no Norte de 
Moçambique, registou um 
prejuízo operacional de 17,9 
milhões de dólares ameri-
canos ao longo do primeiro 
semestre do ano em curso. 

Esta situação, segun-
do um relatório divulgado 
recentemente por aquela 
multinacional australiana, 
ficou a dever-se à queda de 
preços de alguns minérios 
no mercado internacional.

Os preços médios pratica-
dos no mercado internacional 
durante o primeiro semestre 
de 2014 caíram 23% para a 
ilmenite e 7% para o zircão. 

As constantes perturba-
ções do sistema de forneci-
mento de energia eléctrica 
da Electricidade de Moçam-

bique que alimenta a mina 
de Moma, registadas nos 
primeiros dois meses do 
ano em curso, são apontadas 
também pelo relatório como 
um dos principais factores 
que levaram a Kenmare a 
registar o referido prejuízo 
durante o período em refe-
rência, uma vez que a em-
presa foi obrigada a fazer 
um investimento adicional 
para alugar uma unidade de 
geração de electricidade a 
diesel de 7,5MW, de modo 
a garantir o funcionamento 
pleno das suas actividades.

Ainda assim, os volumes 
de produção de concentra-
do de minério pesado e de 
ilmenite aumentaram em 
26% e 47%, respectivamen-
te, comparativamente com o 
mesmo período do ano pas-
sado. Apesar de uma redu-
ção dos custos operacionais 
por tonelada de produtos 

acabados, o maior volu-
me produzido aumentou os 
custos operacionais totais.

No entanto, apesar da re-

dução dos preços e comple-
xo de vendas (como resul-
tado das vendas de zircão 
mais baixas), a receita au-

mentou 81,2 milhões de dó-
lares, comparativamente ao 
primeiro semestre de 2013.
(Canal de Moçambique)

No primeiro semestre do ano em curso

Kenmare com prejuízos 
de 17,9 milhão USD

  Raimundo Moiane

O Governo alemão, através 
do Programa de Cooperação 
Alemã para o Desenvolvi-
mento (KFW), vai desembol-
sar 15 milhões de euros para 
apoiar a implementação do 
plano estratégico do sector da 
Educação 2014-2015. Para o 
efeito, os dois Governos assi-
naram semana finda em Ma-
puto um acordo visando via-
bilizar o desembolso da verba.

Essa quantia, segundo o 
director nacional de Planifi-
cação e Cooperação no Mi-
nistério da Educação, Ma-
nuel Rego, que rubricou o 
acordo em representação do 
Governo moçambicano, será 
aplicado na construção de 
salas de aulas, na formação 
de professores, na melho-

ria da qualidade do ensino.
Ainda segundo Rego, o 

apoio vai reduzir o núme-
ro de crianças que estudam 
ao relento devido à exigui-
dade de salas de aulas, bem 
como absorver mais crian-
ças que se encontram fora 
do Sistema Nacional de 
Educação devido à falta de 
escolas e de professores. 

Por seu turno, o director 
da KFW, Peter Weinert, que 
rubricou o acordo em nome 
do Governo alemão, afir-
mou que o apoio comprova 
o bom relacionamento en-
tre as partes e o empenho de 
Alemanha no apoio a acções 
tendentes à redução da po-
breza e à criação de condi-
ções para o desenvolvimento 
sustentável de Moçambique. 
(Canal de Moçambique)

No valor de 15 milhões de euros

Alemanha apoia plano estratégico 
da Educação 2014-2015
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Internacional

O Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Uni-
das aprovou, por unanimida-
de, o envio de uma missão 
para investigar os relatos 
de atrocidades cometidas “a 
uma escala inimaginável” 
pelos combatentes do “Es-
tado Islâmico” no Iraque.

“Enfrentamos um monstro 
terrorista”, disse Mohammed 
al-Sudani, ministro para os 
Direitos Humanos do Gover-
no iraquiano, co-autor, com a 
França, da resolução aprova-
da na segunda-feira pelos 47 
países representados no Con-
selho, reunido de emergência 
para analisar as denúncias 
que chegam dos territórios 
conquistados pelos “jihadis-
tas”. São histórias de execu-
ções em massa, sequestros, 
cercos, escravatura e abusos 
sexuais, conversões forçadas 
e recrutamento de menores. 
Cabe agora aos 11 investi-
gadores mandatos pela ONU 
reunir provas e testemunhos 

Israel anunciou no passado 
domingo (dia 31) a ocupação de 
cerca de 400 hectares de terras 
junto de um bloco de colona-
tos judaicos perto de Belém, na 
Cisjordânia ocupada. O grupo 
“Peace Now” diz que se trata 
da maior apropriação desde os 
anos 1980 e que mostra que o 
primeiro-ministro, Benjamin 
Netanyahu, não está interessa-

com vista a abertura de um 
futuro inquérito criminal.

O Iraque é cada vez mais 
um país de gente em fuga. 
Segundo os últimos números 
da ONU, mais de 1,6 milhões 
de pessoas abandonaram as 
suas casas desde o início do 
ano, das quais 850 mil só em 
Agosto. Foi nesse mês que 
os “jihadistas” lançaram a 
segunda fase da ofensiva ini-
ciada em Junho, provocando 
sobretudo o êxodo de cris-
tãos, yazidis, xiitas, turco-
manos e outras minorias que 
viviam nas regiões mais pró-
ximas do Curdistão iraquiano.

“A perseguição particular-
mente brutal” do “Estado Is-
lâmico” contra estas minorias 
mais não é do que uma “lim-
peza étnica e religiosa”, afir-
mou Flavia Pansieri, adjunta 
da alta comissária da ONU 
para os Direitos Humanos, de-
nunciando também possíveis 
crimes de guerra cometidos 
pelas milícias aliadas do Go-

do em “novos horizontes di-
plomáticos”, como disse que 
estaria após a guerra em Gaza.

As terras, detidas por pa-

verno, como o ataque a uma 
mesquita xiita em que foram 
mortos 73 homens e crianças.

A ONU revelou na segun-

lestinianos, foram declaradas 
“terreno do Estado, de acordo 
com as instruções do escalão 
político”. A Rádio Israel disse 

da-feira que, só em Agos-
to, a violência matou 1420 
pessoas no Iraque, uma es-
timativa que admite ficar 

que a medida foi uma reposta 
ao rapto e assassínio de três jo-
vens israelitas na Cisjordânia, 
numa acção provavelmente le-
vada a cabo pelo movimento 
islâmico palestiniano Hamas.

Os colonatos judaicos são ile-
gais sob a lei internacional, e foi a 
continuação da sua construção que 
levou a que a equipa palestiniana 
se retirasse das negociações de paz 
promovidas pelo secretário de Es-
tado norte-americano John Kerry. 
Os palestinianos dizem que a ati-
tude de Israel equivale a negociar 
a partilha de uma “pizza”, em que 
metade está a ser comida por uma 
parte. Quando chegar a partição, 
já não haverá “pizza” suficiente 
disponível. Os colonatos estão a 
diminuir o território que os pales-
tinianos querem para o seu Estado, 

aquém da realidade por não 
ter meios para verificar a si-
tuação nas zonas controladas 
pelos “jihadistas”. (Público)

e a dividir a parte Norte da parte 
Sul, e também a dividir de Jeru-
salém Oriental estas duas partes.

A apropriação deverá servir 
para criar o colonato de Gevaot, 
considerado desde 2000, ligan-
do-o ao bloco de Etzion. Actu-
almente há dez famílias a viver 
em pré-fabricados perto do local.

“O [grupo] ‘Peace Now’ vê 
esta declaração como prova 
de que Netanyahu não aspira 
a um novo horizonte diplomá-
tico, mas sim continua a criar 
obstáculos à visão de dois Es-
tados e a promover uma solu-
ção de um Estado”, comentou 
a organização em comunicado.

Há cerca de 500 mil colonos 
a viver na Cisjordânia, onde 
habitam também 2,4 milhões 
de palestinianos. (Público)

Pequeno colonato junto ao bloco de Etzion para que poderão 
servir os terrenos confiscados 

 “Jihadistas” celebram conquistas na sua “capital”, a cidade síria de Raqqa  

ONU envia missão ao Iraque para 
investigar atrocidades

Violência no país provocou mais de 1400 mortos só em Agosto

Israel confisca terras palestinianas na 
“maior apropriação desde os anos 1980”
Grupo “Peace Now” 
acusa primeiro-
-ministro israelita 
de criar obstáculos 
a uma solução de 
dois Estados
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Cultura

publicidade

  André Mulungo

Os agentes do “rapper” mo-
çambicano Azagaia, que sofre 
de um tumor no cérebro, con-
vocaram ontem a imprensa para 
anunciarem que a campanha 
“Help Azagaia”, lançada há 
uma semana com vista à anga-
riação de 25 mil dólares, cerca 
de 750 mil meticais, para a re-
tirada do tumor, numa opera-
ção a realizar na Índia, está a 
ter muita adesão. Já consegui-
ram arrecadar 18 mil dólares, 
faltando ainda 7 mil dólares.  

Angariado 70% em 
uma semana

A campanha para a angaria-
ção de fundos para a operação 
do “rapper” começou na segun-
da-feira da semana passada. 
Uma semana depois, os agentes 
dizem que a campanha já juntou 
18 mil dólares, o equivalente a 
70% do valor necessário – 25 
mil dólares – para a operação do 
“rapper”. A maior parte da ajuda 
provém de moçambicanos. Os 
valores depositados partem de 
50 meticais. Contribuem os fãs 
e algumas pessoas influentes no 
país. Os agentes dizem que pen-
sam realizar um espectáculo, 
mas tudo vai depender do rumo 
das contribuições, o que signi-
fica que, se conseguirem co-
lectar o valor necessário, o es-
pectáculo não vai ser realizado. 

Angola e África do Sul 
juntam-se à causa 

Está agendada para o pró-
ximo dia 7 de Setembro uma 

marcha em Angola, com vista à 
recolha de fundos para apoiar a 
causa do “Mano Azagaia”, con-
forme lhe chamam. A marcha 
estava marcada para o passa-
do domingo (dia 31), mas não 
aconteceu devido a questões 
burocráticas. Na África do Sul, 
um grupo de músicos fez um 
vídeo para sensibilizar os sul-
-africanos para contribuírem 
para a operação de Azagaia. 

Azagaia falam de iniciati-
vas do mesmo tipo no Brasil.

Azagaia iniciou a sua carrei-
ra musical entre finais da déca-
da de 90 e princípios de 2000, 
ao lado do “rapper” Escudo 
(“Dinastia Bantu”). Bastante 
crítico nas suas canções, Aza-
gaia constitui um incómodo 
para o poder político. Azagaia 
projecta a sua carreira quan-
do lança, em 2007, o “single” 

Portugal e Brasil também 
aderiram

Em Portugal, está em mar-
cha a preparação de um con-
certo de solidariedade para 
com o “rapper”. O concerto 
vai juntar os músicos Valete, 
MCK e Boss AC, que estão 
igualmente a preparar uma 
música pela causa da saúde 
do “rapper”. Os agentes de 

“As mentiras da verdade” e, 
mais tarde, o seu primeiro 
álbum denominado “Baba-
laze”. Em 2013, o “rapper” 
lançou o seu último álbum, 
denominado “Cubaliua”. Des-
tacam-se no álbum as músicas 
“Revolução, Já”, “Homem-
-bomba”, “País do medo”, 
“Maçonaria”, “ABC do pre-
conceito” e “Minha geração”. 
(Canal de Moçambique)  

Tumor no cérebro

Faltam ainda 7 mil dólares para 
pagar a operação de Azagaia

Campanha “Ajude Azagaia” já juntou 18 mil dólares

Azagaia, “rapper” moçambicano
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Procura de agentes 
de vendas

  Bernardo Álvaro

O presidente da Renamo, Afon-
so Dhlakama, manteve na passada 
quinta-feira um encontro na serra 
da Gorongosa com o vice-ministro 
do Governo italiano, Carlo Calenda, 
com Dom Matteo Zuppi, da Comu-
nidade de Sant’Egidio, e com o em-
baixador da Itália, Roberto Vella-
no, em que foram debatidas várias 
questões ligadas ao cessar-fogo. 

No encontro, Afonso Dhlakama 
manifestou a sua disponibilidade 
para retornar a Maputo na próxi-
ma quinta-feira, para, com o Pre-
sidente da República, Armando 

Guebuza, homologar os acordos 
alcançados e dirigir a sua campa-
nha eleitoral. “Dhlakama garantiu 
o seu empenho para que as eleições 
decorram num clima pacífico e se-
reno”, refere um comunicado da 
Embaixada da Itália em Maputo. 

O presidente da Renamo pe-
diu que o Governo moçambicano 
garanta o cumprimento de todos 
os passos posteriores ligados à 
aplicação dos acordos, a partir da 
ratificação parlamentar dos mes-
mos num breve espaço de tempo. 
O presidente Guebuza confirmou 
pessoalmente tal compromisso ao 
vice-ministro Calenda. A Embai-

xada da Itália em Maputo diz que 
colaborará com o Governo moçam-
bicano e com a Renamo para apoiar 
o regresso de Dhlakama a Maputo. 

Encontro confirmado 
nas negociações

O Governo e a Renamo confir-
maram, na segunda-feira, no fi-
nal da 75a ronda de negociações, 
o reaparecimento e a chegada a 
Maputo amanhã, quinta-feira, 4 
de Setembro, do presidente da 
Renamo, Afonso Dhlakama, para 
um encontro com o Presidente da 
República, Armando Guebuza.

O encontro, segundo anun-
ciaram as partes, deverá re-
alizar-se na sexta-feira, 5 de 
Setembro, em lugar que será 
anunciado pelo Governo median-
te o entendimento com a Renamo.

As partes reuniram-se para dis-
cutirem aspectos relacionados 
com “o encontro de alto nível” 
entre Dhlakama e Guebuza, vi-
sando homologar os documen-
tos assinados, designadamen-
te a declaração do cessar-fogo.

O “Canalmoz” soube que, 
para além da homologação, 
Armando Guebuza e Afonso 
Dhlakama vão discutir outros as-
pectos importantes da vida polí-
tica, económica e social do país.

O ministro dos Transportes e 
Comunicações, Gabriel Muthis-
se, que chefiou a delegação do 
Governo, disse a jornalistas que a 
segurança e as condições logísti-
cas e protocolares já estão criadas.

Segundo o ministro Muthisse,  
quando acontecer o encontro en-
tre Armando Guebuza e Afonso 
Dhlakama, “todos aqueles que ain-
da têm dúvidas se podem viajar, 
fazer negócios e outras actividades, 
sobretudo no troço Save-Muxún-
guè, sentir-se-ão mais encorajados”.

Por outro lado, o chefe da de-
legação da Renamo, o deputado 
Saimone Macuiana, também disse 
que a essência da 75a ronda foi a 
preparação do encontro e a discus-
são sobre as garantias e todas as 
condições, sobretudo de segurança, 
para que “o encontro não falhe”.

Confirmou que Afonso 
Dhlakama chega na quinta-
-feira a Maputo para, no dia se-
guinte, sexta-feira, se encontrar 
com o Presidente da República.

Segundo Macuiana, deste modo 
Afonso Dhlakama está a criar um 
ambiente para a paz, harmonia, re-
conciliação nacional e estabilidade.

O negociador-chefe da Rena-
mo disse que recebeu garantias 
do Governo de que “as condi-
ções logísticas, protocolares e de 
segurança estão sendo criadas”.

A Renamo continua a insistir 
em que os documentos assinados 
sejam levados à Assembleia da Re-
pública para a sua aprovação, de 
modo a torná-los documentos jurí-
dicos de cumprimento obrigatório.

Hoje, quarta-feira, completam-se 
os dez dias previstos nos Termos de 
Referência adoptados pelas partes 
para o início da chegada da missão 
dos observadores militares interna-
cionais comandados pelo Botswa-
na, coadjuvado pela Itália, e que 
integram a África do Sul, Cabo-Ver-
de, o Reino Unido da Grã-Bretanha, 
Portugal, o Quénia e o Zimbabwe.

Segundo os referidos Termos de 
Referência, os observadores inter-
nacionais começam a chegar, para 
uma missão de 135 dias, dez dias 
depois da assinatura da declaração 
do cessar-fogo, que aconteceu no 
passado dia 18 de Agosto, e deverão 
estar instalados em Maputo, Inham-
bane, Sofala, Tete e Nampula, para 
a supervisão da implementação 
dos acordos e das fases subsequen-
tes.  (Canal de Moçambique)

Afonso Dhlakama, presidente da Renamo

Dhlakama chegará a Maputo na quinta-feira
Na sexta-feira vai encontrar-se com Armando Guebuza


