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Destaques

Filipe Nyusi, candidato da Frelimo

Afonso Dhlakama, candidato da Renamo

Realizaram-se em Moçam-
bique, na quarta-feira, 15 de 
Outubro, as quintas eleições 
presidenciais e legislativas e as 
segundas eleições para as As-
sembleias Provinciais. Havia 
sido criada e continua a existir 
muita expectativa à volta do pro-
cesso, e tal tendência ficou con-
firmada com o nível assinalável 
de afluência às urnas em todo 
o país, apesar de, até ao fecho 
desta edição, não termos tido 
números oficiais. Mas acredita-
-se que a abstenção tenha esta-
do muito abaixo dos 61,3% das 
eleições de 2009. A afluência, 
conjugada com certa tendência 
de discurso anti-Frelimo, que 
aumentou de tom com o reapa-
recimento de Afonso Dhlaka-
ma, criou um certo nervosismo 
ao partido Frelimo logo à entra-
da das eleições, com apelos para 
que a população acompanhasse 
de longe o processo, e contra-
riando o discurso de vigilância 
que vinha sendo defendido pela 
oposição e pela sociedade civil.

Se em algumas mesas de voto 
o processo começou e terminou 
sem sobressaltos, há mesas de 
voto por todo o país que ficaram 
marcadas por uma desorganiza-

ção e despreparo dos próprios 
órgãos eleitorais. Tal desorgani-
zação começava na troca ou ine-
xistência de cadernos eleitorais, 
falta de Membros de Mesa de 
Votação e material insuficien-

te. Os órgãos eleitorais também 
não credenciaram um conside-
rável número de observadores, 
por razões até aqui desconheci-
das. Tal situação levou a que al-
gumas mesas só começassem a 

funcionar por volta das 13 horas. 
Mas estes são problemas dos 

órgãos eleitorais. O mais grave 
problema continua a ser o mes-
mo: a fraude eleitoral materiali-
zada na tentativa de enchimento 
de urnas e uma Polícia (des)
orientada, a cumprir ordens do 
partido Frelimo contra eleitores 
e oposição. Logo pelas primei-
ras horas, começaram os pri-
meiros sintomas que compro-
vavam o cenário de desespero 
em que o partido Frelimo se en-
contrava. Foram várias as ten-
tativas de enchimento de urnas, 
umas abortadas pela população, 
outras pelos próprios MMVs 
que estavam à margem das 
concertações de fraude que já 
haviam sido previamente feitas.

Beira

Por volta das 10 horas, a po-
pulação do Bairro da Munha-
va apanhou em flagrante um 
cidadão que dizia ser funcio-
nário do Secretariado Técnico 
da Administração Eleitoral em 
Sofala, transportando seis ur-
nas e boletins em branco na sua 
viatura. O Chefe das Operações 
do STAE naquele ponto do país 
disse que não conhecia o cida-

dão e que o mesmo não devia 
estar lá. O cidadão escapou a 
um linchamento. O referido ci-
dadão, que estava acompanhado 
por uma mulher que fugiu, diz 
que foi mandado pelo director 
do STAE, para transportar as 
urnas. A população exigia me-
didas para o “transportador de 
urnas”. O cidadão foi detido e, 
de imediato, transferido da 11a 
Esquadra, localizada no Bairro 
dos CFM, para a 2a Esquadra, 
no Bairro da Ponta Geia. As 
urnas ficaram no posto policial 
comunitário da Munhava. Mais 
tarde, durante a contagem, já 
na EPC Macombe, a Polícia 
disparou balas reais para dis-
persar a população que queria 
presenciar a contagem de votos. 

Tete

Em Tsangano, na província 
de Tete, foram detidos quatro 
membros da Renamo por terem 
impedido a entrada na sala de 
urnas com votos já marcados a 
favor do partido Frelimo e do 
seu candidato. Quando os dele-
gados da Renamo se apercebe-
ram disso, pediram explicação 
ao presidente da mesa, mas este 

(Continua na página seguinte)

Eleições Gerais 2014

Fraude e Polícia continuam a única 
“tábua de salvação” da Frelimo

Mas, mesmo assim, espera-se resultados surpreendentes.
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Daviz Simango, candidato do MDM

tratou de chamar a Polícia, que 
prendeu os delegados da Rena-
mo. Enquanto membros da Re-
namo eram levados pela Polícia, 
mais urnas com votos entravam 
para a sala. A população, quan-
do viu a fraude, tratou de pegar 
nas urnas e queimou-as. A Polí-
cia teve de regressar, e disparou 
contra a população. A votação 
foi interrompida. Devido à con-
fusão que se instalou, 10 mesas 
de voto foram encerradas: cinco 
em Chiadame, três em Guba-
cera e duas em  Diwa. Até ao 
fecho desta edição, os eleitores 
não podiam exercer o seu di-
reito cívico. Houve registo de 
três MMV’s feridos. “Lamen-
tavelmente, não há condições 
para as mesas funcionarem”, 
disse Manuel Soares, adminis-
trador eleitoral de Tsangano.

Tsangano e Changara são os 
centros operativos da fraude da 
Frelimo. Nas eleições gerais 
passadas, Guebuza ganhou em 
todas as mesas, mas o número 
de votos era superior ao núme-
ro de eleitores, o que significa 
que houve enchimento de urnas.

Quelimane

Durante a manhã, foram en-
contradas urnas no carro de um 
agente da Polícia, em Quelima-
ne, com a chapa de matrícula 
PRM 00313. Interpelada pela 
população, a Polícia entregou 
as urnas a dois cidadãos es-
tranhos, que as transportaram 

em dois carros que continham 
as chapas de matrícula ACU 
173 MC e ADJ 481 MC. Tam-
bém em Quelimane, na EPC 
de Coalane, um caderno com 
17 boletins de votos, todos as-
sinalados a favor do candidato 
da Frelimo, foi encontrado ao 
lado da urna. Foi na mesma es-
cola onde, nas últimas eleições 
autárquicas, a FIR arrancou as 
urnas aos MMVs. Até ao fecho 
desta edição, havia enorme ner-
vosismo, com o batalhão da FIR 
a circundar o local. Já no final 
da votação, na EPC Coalane, a 
Polícia ocupou as Assembleias 
de Voto. A população suspeitou, 
e também se aproximou para sa-
ber o que fazia a Polícia dentro 
das salas. A Polícia informou a 
população para ir ouvir os re-
sultados na Rádio Moçambique.

Maputo

Centenas de eleitores que 
queriam votar na EPC de São 
Dâmaso foram instruídos para 
regressarem às suas casas, por-
que não existiam cadernos com 
os seus nomes. Tal aconteceu 
nas mesas 09, 10 e 21. Ninguém 
soube dizer onde estão os ca-
dernos. Tal situação verificou-
-se em muitas outras mesas, 
como foi o caso da EPC “Patri-
ce Lumumba”, na Matola, onde 
os eleitores que deviam votar 
na mesa 3011 foram instruídos 
para irem para as suas casas. 
Na Escola Secundária “Gruveta 

Massamba”, na Matola, tam-
bém houve seis mesas que não 
funcionaram, e os eleitores fo-
ram obrigados a irem para casa. 

Nampula 

A EDM corta a ener-
gia eléctrica e a FIR já está 
a disparar em Nampula. 

Quando algumas mesas já ha-
viam encerrado a votação, a Po-

O presidente da Comissão Na-
cional dos Direitos Humanos, 
Custódio Duma, denunciou ao 
“Canal de Moçambique” o facto 
de os observadores eleitorais do 
Observatório Eleitoral, na pro-
víncia de Nampula, terem sido 
ostensivamente impedidos pe-
los órgãos eleitorais de exerce-
rem as suas funções, por falta de 
credenciais, que, nos termos da 
legislação, cabe ao STAE emitir.

“Só às 15h00 de hoje [ontem, 
quarta-feira], é que os observa-
dores foram credenciados. Eu 
próprio fui portador das creden-
ciais que permitiram que final-
mente os observadores possam 
trabalhar no terreno”, disse-nos 
Custódio Duma, que se encontra 
em Nampula desde terça-feira.

Só depois das 15 horas os ob-
servadores começaram a deslo-

lícia começou a disparar na Es-
cola “12 de Outubro”, na cidade 
de Nampula, e escorraçou os 
eleitores que ainda não haviam 
conseguido votar naquele cen-
tro de votação. A energia eléctri-
ca foi cortada na zona da escola.

Entretanto, um padre católico 
informou-nos que não era, até 
àquela altura, o único centro 
de votação onde a FIR já ha-
via começado a disparar para 

car-se para os distritos da provín-
cia de Nampula, nomeadamente 
Mongincual, Moma, Angoche, 
disse-nos também Custódio Duma.

O pedido de emissão de cre-
denciais para estes observado-
res deu entrada na Comissão 
de Eleições em Nampula, na 
passada sexta-feira, dia 10 de 
Outubro, portanto cinco dias 
antes da data do acto eleito-
ral que decorreu na quarta-
-feira, dia 15 de Outubro. 

Segundo Custódio Duma, os 
observadores agora terão de fa-
zer fé apenas nos resultados que 
forem divulgados nos editais de 
cada Assembleia de Voto, pois 
não puderam observar o acto. 

De mais de 400 observadores, 
até às 15h00 de quarta-feira, 15 
de Outubro, havia apenas 98 cre-
denciados pelo STAE de Nam-
pula. (Canal de Moçambique)

impedir as pessoas de votar.

Dhlakama a controlar o seu 
voto na Escola da Polana

Com as informações de ten-
tativas de fraude a aumenta-
rem, Afonso Dhlakama re-
gressou, na tarde de ontem, 
à Escola Secundária da Pola-
na, para vigiar o seu voto, tal 
como prometera de manhã.

– denuncia Custódio Duma, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos

Observadores obstruídos pela CNE/STAE em Nampula 

(Continuação da página anterior)
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Rogério Manuel, presidente do CTA 

A luxuosa viatura de mar-
ca Mercedes Benz que o 
Presidente da República, 
Armando Guebuza, recebeu 
de presente da Confedera-
ção das Associações Econó-
micas, e que devolveu mais 
tarde, não só estava em con-
tramão face à Lei da Probi-
dade Pública. Tem também 
contornos criminais, quan-
do analisada a componente 
tributária. É que a impor-
tação da luxuosa viatura, 
afinal, não pagou qualquer 
tipo de impostos. Foi uma 
operação ilegal, que ia le-
sar o Estado em mais de 4 
milhões de meticais, se-
gundo apurou o “Canal de 
Moçambique” de fontes 

da Autoridade Tributária.  
O “Canal de Moçambi-

que” apurou que o pro-
cesso da viatura foi tra-
mitado à margem da lei 
por alguns elementos da 
direcção do CTA, com o 
conhecimento do seu pre-
sidente, Rogério Manuel, 
em conluio com funcio-
nários das Alfândegas.

A investigação do “Ca-
nal de Moçambique” apu-
rou que, apesar de ostentar 
a matrícula ADQ 444 MC, 
a luxuosa viatura não es-
tava registada na Direcção 
do Registo Automóvel do 
Ministério da Justiça. Uma 

(Continua na página seguinte)

Filme “GueBenz” tem Parte II

Autoridade Tributária abre processo
contra CTA e devolve Mercedes 
à África do Sul

Vice-presidente do Conselho Directivo demite-se após escândalo do Mercedes  
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(Continuação da página anterior)

fonte daquela instituição 
disse ao “Canal de Moçam-
bique” que funcionários da 
CTA estiveram no Registo 
Automóvel para registar 
a viatura, mas não tinham 
documentos. Tentaram in-
formar que a viatura era 
para o Presidente da Re-
pública, mas foi-lhes recu-
sado o registo. Assim, de-
cidiram manter a situação 
ilegal da viatura, tendo-a 
oferecido naquelas condi-
ções ao Presidente da Re-
pública que, por sua vez, 
não se preocupou em saber 
da legalidade do presente 
nem da sua documenta-
ção, e aceitou de imediato.  

O “Canal de Moçambi-
que” tentou ouvir o director-
-geral das Alfândegas, Gui-
lherme Mambo, mas não 
obteve sucesso. Chegámos 
a falar com o director-geral, 
mas este informou-nos que 
não podia falar sobre o as-
sunto porque estava em ce-
rimónias fúnebres. Mas um 
jornal electrónico editado 
em Maputo cita o presiden-
te da Autoridade Tributá-
ria, Rosário Fernandes, que 
diz que a luxuosa viatura 
foi devolvida à África do 
Sul na passada segunda-
-feira, dia 6 de Outubro.

Segundo Rosário Fernan-
des, a viatura fi cou em ter-
ritório moçambicano mais 
de 15 dias indocumentada, 
facto que é anormal, uma 
vez que, conforme expli-
ca, as viaturas importa-
das para o país devem ser 
documentadas, e poste-
riormente são-lhes tribu-
tadas as respectivas mais-
-valias, dinheiro colectado 
para os cofres do Estado. 

“E, porque a sua importa-
ção não cumpriu os proce-
dimentos legais em vigor no 
país, foi aberto um processo 
contencioso, o qual se en-
contra actualmente a correr 
os seus trâmites, cuja dura-
ção normal vai até 30 dias, 
a começar do corrente 6 de 
Outubro”, escreve o jornal.

O presidente da Autori-
dade Tributária diz tam-
bém que, se a viatura im-
portada tivesse pago os 
devidos impostos em con-
formidade com as mais-
-valias, renderia para os 
cofres do Estado mais de 
4,3 milhões de meticais. 

Por outro lado, Rosário 
Fernandes, citado pelo re-
ferido jornal, explicou que, 
aquando da importação 
da viatura, assim como do 
banquete organizado pela 

CTA, ele estava ausente do 
país, o que, na sua óptica, 
proporcionou terreno fértil 
para todo este cenário. “Não 
quero desculpar-me, que tal 
facto aconteceu devido à 
minha ausência, mas o cer-
to é que me encontrava au-
sente do país e nem era con-
vidado”, escreve o jornal.

Vice-presidente do 
Conselho Directivo 
da CTA demite-se

 
Segundo apurou o “Canal 

de Moçambique”, a “ope-
ração Mercedes Benz” não 
teve o apoio de todos, por-
que foi feito à margem das 
normas e às escondidas por 
uma clique da organização, 

que conhece esquemas de 
introdução e obtenção de 
documentos de viaturas 
ilegais. Quem não se iden-
tifi cou com tais práticas 
foi a direcção de gerência 
da ACIS (Associação do 
Comércio e Indústria), que 
ocupava o cargo de vice-
-presidente do Conselho 
Directivo da CTA, repre-
sentada por Carlos Henri-
que. No dia 7 de Outubro, 
a ACIS decidiu escrever à 
mesa da Assembleia-Geral 
da CTA a demitir-se do 
cargo de vice-presidente, 
precisamente devido ao 
escândalo do Mercedes. 
Numa carta enviada à CTA, 
a ACIS diz que pede demis-
são com efeitos imediatos 

“Em Maio tomou posse o 
novo elenco da CTA em 
que a ACIS ocupou o cargo 
de Vice-Presidente do Con-
celho Diretivo da Confede-
ração. Infelizmente, os de-
senvolvimentos recentes na 
CTA que culminaram com 
a oferta de uma viatura de 
luxo ao Presidente da Repú-
blica e posterior devolução 
da mesma, ao abrigo da lei 
da probidade pública, leva-
ram a que o Concelho de 
Gerência da ACIS decidisse 
por pedir a demissão do car-
go que ocupava na CTA, no 
dia 7 do corrente mês. Lê-se 
numa nota enviada aos par-
ceiros da ACIS”. Leia a car-
ta na íntegra de demissão. 
(Canal de Moçambique)

Rosário Fernandes, presidente da Autoridade Tributária
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  José Pantie

A empresa mineradora “Vale 
Moçambique”, em Tete, decidiu 
violar a tolerância de ponto decre-
tada pelo Ministério do Trabalho 
para quarta-feira, 15 de Outubro, 
e obrigou os seus mais de 200 
trabalhadores a comparecerem 
nos seus postos de trabalho. As-
sim, os trabalhadores da “Vale”, 
em Tete, principalmente das 
unidades de fábrica, perfuração 
e mina, foram impedidos de ir 
votar porque estavam a trabalhar. 

A empresa informou os tra-
balhadores, na terça-feira, que 
quem não fosse trabalhar, para 
ir votar, seria expulso. Vá-
rios trabalhadores contacta-
ram o “Canal de Moçambique” 
para denunciarem o facto de a 
“Vale” estar claramente a violar 
a tolerância de ponto decreta-
da pelo Estado moçambicano. 

“Como é que uma empresa não  
respeita as leis e regras de um 
país?”, pergunta um engenheiro 
de minas. “Fomos informados 
ontem [terça-feira] que devíamos 
vir trabalhar hoje [quarta-feira] 
e que ninguém devia faltar, por-
que poderíamos ser expulsos da 
empresa, e, como sabemos que 
é possível isso acontecer, porque 
os nossos governantes comem 
aqui, viemos trabalhar. Ninguém 
da Direcção do Trabalho tem 
coragem para aplicar uma mul-
ta à ‘Vale’, por essa violação”, 
desabafou um moçambicano 
que é engenheiro com funções 
superiores naquela empresa.

Um outro trabalhador, do sec-
tor de minas, que não quis ser 
citado por temer represálias, 
contou ao nosso jornal que não 
é a primeira vez que isso acon-
tece. “Nas eleições autárqui-
cas passadas, de  Novembro de 
2013,  não  votei. Estava aqui a 
trabalhar. Os colegas que falta-
ram foram expulsos e atirados 
para o desemprego. Vamos fazer 
o quê, se o nosso Estado está 
capturado?”, declarou a fonte.

Directora do Trabalho 
confirma o caso

Abordada pelo “Canal de Mo-
çambique”, a directora provincial 
do Trabalho em Tete, Olga Nas-
sone, confirmou o caso. “Tomá-
mos conhecimento, sim, deste 
caso. Os meus colegas foram à 
empresa, neste momento estão no 
portão da ‘Vale’, para entrarem. 
Depois voltarei ao contacto con-
sigo”, disse a directora provincial

“Vale Moçambique” tem 
protecção de Guebuza

A mineradora que realiza, em 

Mais tarde, a minera-
dora Vale Moçambique 
confirmou que não encer-
rou as portas, mas disse 
que os trabalhadores po-
diam ir votar e disponibi-
lizou meios de transporte. 

“A Vale está a garantir o 
transporte aos locais de vo-

Tete, a exploração do carvão de 
Moatize foi sempre uma em-
presa problemática desde a sua 
implantação. O caso das casas 
para realojamento em Cateme 
e o caso dos oleiros de Moati-
ze, que até hoje não têm des-
fecho, são dois exemplos con-
cretos. A “Vale” sempre gozou 
de proteção ao mais alto nível. 

Em Junho de 2012, o Presi-
dente da República, Armando 
Guebuza, esteve no Rio de Ja-
neiro, onde jantou em priva-
do com Murilo Ferreira, pre-
sidente da “Vale”, um jantar 
que culminou, duas semanas 
depois, com a atribuição do 
DUAT e a concessão à “Vale” 
de todo o Corredor do Desen-
volvimento do Norte (sistema 
ferro-portuário de Tete e de 
Nacala), sem concurso público. 

Contactada a assessoria de 
imprensa da “Vale”, através 
do seu analista de comuni-
cação, Nelson Xavier, este 
pediu-nos que enviássemos as 
questões por “e-mail”. “De-
pois a empresa deverá emitir 
um esclarecimento, sobre o 
assunto”, disse Nelson Xavier. 

tação, com tempo suficiente, 
para que os trabalhadores 
afectos às essenciais activi-
dades da Mina e Usina, na 
província de Tete, possam 
participar das eleições” lê-se 
na nota de esclarecimento 
enviada à nossa Redacção. 
(Canal de Moçambique)

“Vale” viola tolerância de ponto 
e impede trabalhadores
de irem votar
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Receios sintomáticos e 
um STAE vergonhoso

Quando este Editorial começou a ser escrito, estava próximo o en-
cerramento oficial (18h00) das Assembleias de Voto destas Eleições 
Gerais de 2014, que ontem se realizaram. Em muitos centros de vota-
ção do país, ainda havia gente que queria exercer o seu direito e dever 
de cidadania mais nobre, que é eleger os seus representantes para os 
órgãos de soberania e de representação política, mas a FIR começou 
a interferir, como se viu em Nampula e na Zambézia, os dois maiores 
círculos eleitorais do país.

Sentiu-se, logo às primeiras horas, que o dia iria ser difícil. E quan-
do as urnas encerraram já a FIR disparava a amedrontar as pessoas.

Um número incalculável de cidadãos recenseados queria avidamen-
te concretizar um desejo e um dever de cidadania, mas, uma vez mais, 
desde cedo se começou a sentir que o regime estava a revelar-se in-
quieto com a afluência, e logo as falhas começaram a surgir como 
cogumelos. 

A desorganização foi a resposta que começou a surgir à vista de toda 
a gente. Pelas suas características, ultrapassou tudo o que se pode ad-
mitir caber nos limites da casualidade. 

As faltas de cadernos eleitorais e de tantas outras peças fundamen-
tais para que as eleições possam ser consideradas livres, justas e de-
mocráticas começaram a ser reportadas de todo o país com uma tal in-
cidência que levou os eleitores a crer que o STAE estaria a promover a 
abstenção intencionalmente. E se realmente havia essa intenção, o seu 
efeito foi bem diferente. A afluência cresceu. Em vez de os eleitores se 
afastarem, vieram ainda mais. Teve um efeito mobilizador.

O tratamento dado aos observadores – a quem as credenciais para 
operarem foram ostensivamente entregues muito tarde, como denun-
ciou, em Nampula, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos 
Humanos, Custódio Duma – levou a que aquilo que inicialmente se 
admitia que fosse resultado da falta de preparação de alguns membros 
das Mesas de Voto acabasse sendo tomado como acção premeditada 
do STAE, o qual, fora dos períodos eleitorais, é uma instituição de-
pendente do Governo do dia.  

A desorganização e as barreiras que o STAE colocou aos observa-
dores – alguns nem sequer foram credenciados, ainda que uns poucos 
tenham solicitado as credenciais fora do prazo legal – fez com que se 
acentuassem as suspeitas de que mais uma fraude eleitoral pudesse 
estar em curso.

Tudo isso, e mais, fez com que a indignação dos eleitores crescesse, 
e a suspeição se generalizasse. A resposta dos cidadãos foi um súbito 
aumento da afluência às urnas, que obrigou à distribuição de senhas 
suplementares, para assegurar o exercício de voto para lá das 18h00, 
em muitas cidades do país.

No interior do país, onde ocorreram as maiores tentativas de levar 
os eleitores a desistirem de votar, por saturação de esperarem, isso 
também não lhes fez afrouxar a vontade de estarem presentes nestas 
eleições. 

O país acabou mobilizando-se e disse com intensidade “Sim à De-
mocracia”. 

Em algumas circunstâncias, ameaçados pela FIR, os eleitores che-

garam mesmo a gritar, sobretudo os jovens: “QUEREMOS DEMO-
CRACIA”.

Quando começou o apuramento em cada Assembleia de Voto, a FIR 
apareceu em várias circunstâncias a exibir a sua musculatura, mas os 
eleitores estavam prontos para tudo o que fosse necessário.    

Claramente e mais uma vez, estas eleições provaram que tem razão 
quem considera que o STAE ainda não foi despartidarizado, porque 
foram inúmeros os casos em que agentes deste organismo foram apa-
nhados, em flagrante, em situações estranhas e, em algumas delas, até 
mesmo com urnas nas mãos, a denunciar as suas hierarquias superio-
res.

Os eleitores, mais uma vez, consideraram que o STAE, como ins-
trumento eleitoral por despartidarizar, é o responsável pelo que de 
mau tem sucedido em eleições, com o apoio de uma Polícia dirigida 
por gente viciada em abusos e completamente subserviente a certas 
figuras, em vez de serem unicamente servidores da lei.

Como que a comprovar essas suspeitas, foram apanhados, em fla-
grante, agentes do STAE a tentarem viciar resultados, em várias par-
tes do país, como também se viu agentes da Polícia serem usados para 
defenderem objectivos obscuros. 

O partido Frelimo tem estado no poder desde a Independência Na-
cional, primeiro, à frente de um regime monopartidário e, depois, por 
via de sucessivas falcatruas eleitorais, que mereceram a bênção de 
países que apregoam a democracia, mas que, em África, têm sido os 
primeiros a apadrinhar estas vergonhosas formas de manter no poder 
aqueles que os eleitores não escolheram. Mas as apertadas malhas 
montadas por concorrentes opositores do partido Frelimo permitiram, 
desta vez, derrubar, em muitos locais, as engrenagens de fraude, mas 
fica por fazer o balanço das falcatruas, pois, quando fechávamos esta 
edição do “Canal de Moçambique”, ainda havia um grande percurso 
por cumprir.

Um balanço muito preliminar permite-nos, contudo, opinar que a 
cidadania activa dos moçambicanos está a trazer os seus frutos, pois 
se, antes, todos sabíamos que a fraude existia, mas ninguém sabia 
exactamente a quem apontar o dedo, agora provou-se que tem a mão 
do STAE e do partido Frelimo, como mostram as várias provas que a 
imprensa foi reportando ao longo do dia de votação.

O processo de apuramento de resultados ainda estava a começar nas 
Assembleias de Voto quando terminámos estes nossos primeiros co-
mentários. A noite ainda iria trazer-nos notícias de muitas outras ocor-
rências que ficariam assim por contar. Por força de prazos a cumprir 
com a gráfica que imprime o jornal, tivemos que nos ficar por aqui. 
Recomendamos a leitura do “Canalmoz”, que é um outro jornal da 
empresa “Canal i, Lda.”, em versão digital e que está presente no Fa-
cebook. Na próxima semana, traremos, então, o que a seguir sucedeu. 

As ocorrências, até ao momento em que fechávamos esta edição, 
indiciavam um forte receio sentido pelo regime em ser superado pela 
oposição, e a afluência e determinação do eleitorado em defender o 
voto mostrava que pudesse haver, de facto, motivos para os receios 
existirem. (Canal de Moçambique)
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Opinião

Por Noé Nhantumbo

Dilema presidencial: herança 
de paz ou de guerra

Depende tudo de uma sim-
ples decisão: emitir uma 
directiva presidencial para 
os comandos das Forças de 
Defesa e Segurança orde-
nando-lhes que cumprissem 
a Constituição, que se afas-
tassem das mesas de vota-
ção, que não se imiscuíssem 
nas eleições de maneira al-
guma, que se resumissem a 
manter a lei e a ordem onde 
ela esteja ameaçada, que se 
recusassem a cumprir qual-
quer ordem em contrária a 
tal directiva, seja ela prove-
niente de gabinetes de go-
vernadores provinciais ou de 
primeiros-secretários do par-
tido no poder nas províncias.

Tão simples como isso. 
Agora a pergunta é se 

haverá coragem política 
e vontade política de as-
segurar que isso aconteça.

A História de um país 
dá passos gigantescos com 
medidas e decisões de na-
tureza ambígua ou aparen-
temente auto-destruidoras. 

Moçambique precisa de ir 
para as eleições do dia 15 com 
serenidade e responsabilida-
de de assumir os resultados 
das mesmas de igual modo.

Os sinais que saiam da li-
derança governamental são 
fundamentais para acalmar 
ânimos e criar a condições 

para que o processo decorra 
de maneira pacífica e ordeira.

Têm sido os repetidos si-
lêncios da liderança que 
dão sinais de impunidade 
para com quem atropela a 
lei e promove distúrbios.

Quando não se condena 
acções que atentam contra 
a integridade física de opo-
sitores e não se condena 
nem se investiga acusações 
fundamentadas de violação 
da lei, é o mesmo que con-
ceder autorização para que 
tais actos sejam cometidos.

Os políticos da posição ou 
oposição devem entender 
e disseminar que perder ou 
ganhar as eleições de for-
ma limpa e cristalina não 
significa o fim do mundo.

Temos partidos políticos 
às dezenas que existem e que 
jamais elegeram algum de-
putado, mas não é por isso 
que os seus membros e diri-
gentes não continuam vivos.

Afastar temores de frau-
des que podem fazer resvalar 
todo um processo de pacifi-
cação ainda não conseguida 
vai requerer um posiciona-
mento inequívoco do PR.

Mesmo que não seja de for-
ma pública, é da sua respon-
sabilidade emitir tal directiva.

Nessa coisa chamada “frau-
de”, é preciso tornar público 

que os observadores eleitorais 
nacionais e estrangeiros têm a 
sua quota de responsabilidade.

Não há grandes nem peque-
nas fraudes. Há fraude, e qual-
quer que seja a sua dimensão, 
não deve ser permitida, deve 
ser denunciada, criminaliza-
da e punida exemplarmente.

Um período pós-eleitoral 
pacífico e de concórdia de-
pende da forma como a vota-
ção for efectuada, da maneira 
como o apuramento e a divul-
gação dos resultados ocorrer 
e da forma como os parti-
dos e candidatos concorren-
tes aceitarem os resultados.

A maturidade de que ami-
úde se fala, o patriotismo, 
o sentido de Estado, a res-
ponsabilidade enquanto go-
vernantes e políticos devem 
manifestar-se nestas horas 
graves da História nacional.

Prevenir fraudes é de im-
portância vital para todos.

A paz assinada no AGP-
2 depende disso mais do 
que qualquer outra coisa.

Tudo será mais fácil se o 
país se sair bem dos pleitos 
eleitorais.

Que seja PR aquele que 
for mais votado pelos mo-
çambicanos sem artifícios 
de secretaria nem mano-
bras informáticas ou físicas. 
Cabe aos partidos, através 

dos mecanismos legalmente 
previstos e instituídos, im-
pedir que haja enchimento 
de urnas. É da responsabili-
dade do Governo controlar a 
Forças de Defesa e Seguran-
ça para que existam garan-
tias de votos sem coacção.

Aquilo que for feito nesse 
sentido vai servir de factor dis-
suasivo e de extrema utilidade.

Abraçar uma visão renova-
da de país, em que os cidadãos 
participam, independente-
mente das suas cores partidá-
rias, na construção dum bem 
comum, é responsabilida-
de dos partidos políticos.

A perfeição mora longe dos 
homens, mas estes são capazes 
de construir espaços comuns 
e abrir portas para abordagens 
pacificadoras e de inclusão.

O tempo do fanatismo e 
do extremismo político não 
é este e os moçambicanos 
não podem ser empurrados 
para a barbárie em nome 
ou por causa de dividen-
dos político-económicos.

Neste período de reflexão 
que antecede o dia 15 de 
Outubro de 2014, que todos 
e cada um faça a sua parte.

Mas, ao fim do dia, a he-
rança de paz ou guerra está 
e estará nas mãos do PR, 
Armando Emílio Guebuza. 
Canal de Moçambique)

Cabe a Armando Emílio Guebuza escolher

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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dos resultados 
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forma como 
os partidos 
e candidatos 
concorrentes 
aceitarem os 
resultados.
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Por Afonso dos Santos

Barbaramente emocionado

Capim Aceso

Quando é que alguém 
pode sentir-se barbara-
mente emocionado? Tal-
vez quando lê ou ouve uma 
notícia de que alguém foi 
barbaramente assassinado. 

E pode ficar barbaramente 
emocionado devido a duas 
razões distintas: ou por-
que alguém foi assassinado 
barbaramente; ou porque 
os alegados jornalistas co-
nhecem outro modo de ser 
assassinado, que não seja 
barbaramente, e, por isso, 
fazem questão de sublinhar 
que, naquele caso especial, 
foi barbaramente. Talvez 
os alegados jornalistas co-
nheçam outros modos de 
ser assassinado, tais como, 
por exemplo: curiosamente 
assassinado, alegadamente 
assassinado, supostamente 
assassinado, estranhamente 
assassinado, simplesmente 
assassinado, visivelmente as-
sassinado, suavemente assas-
sinado.

Os alegados jornalistas, 
que abundam por aí, sofrem 
de uma viciosa tendência 
para o uso de advérbios de 
modo e para tentarem ma-
nipular as emoções do leitor 
ou ouvinte ou telespectador. 
Um alegado jornalista pode 
começar uma notícia assim: 
“Estranhamente e para es-
panto de todos…”. Ainda 
não relatou nenhum facto, 
mas já está a antepor a sua 

apreciação sobre o assunto 
e a querer manipular a men-
te do destinatário da notícia.

Os alegados jornalistas que 
escrevem com a intenção de 
impressionar ou de excitar 
os destinatários estão nessa 
profissão por engano. A sua 
vocação é serem redacto-
res de publicidade e propa-
ganda ou apresentadores de 
espectáculos. Alguns deles 
revelam até a tendência de 
quererem ser eles mesmos 
as vedetas da notícia, trans-
formando as redacções dos 
jornais ou os estúdios da rá-
dio ou da televisão em palcos 
onde exibem o seu imaginá-
rio talento literário. Acima 
da preocupação de transmi-
tirem ao leitor ou telespec-
tador informação sobre fac-
tos, colocam a preocupação 
de mostrarem como são es-
pertinhos e cheios de graça.

Outras duas fórmulas pré-
-fabricadas, com recurso a 
advérbios de modo, muito 
apreciadas pelos alegados 
jornalistas são: “visivelmen-
te emocionado” e “como é 
carinhosamente chamado”.

Como é que o alegado 
jornalista consegue ver que 
aquela pessoa, “visivelmen-
te emocionada”, não está a 
fingir? Já houve um caso, 
ocorrido nos Estados Uni-
dos da América, em que a 
televisão mostrou uma mãe 
a chorar “visivelmente emo-

cionada”, porque o seu filho 
pequeno tinha morrido. Mais 
tarde, veio a descobrir-se que 
foi ela própria quem assas-
sinou a criança. Neste caso, 
não foi a televisão que ilu-
diu os telespectadores, mas 
sim aquela mãe que exibiu 
um estado emocional falso, 
para ludibriar quem esta-
va presente e até a própria 
Polícia. É por isso que um 
jornalista profissional não 
pode ser um repórter de emo-
ções, porque pode ele pró-
prio estar a ser ludibriado.

Por outro lado, muitas ve-
zes, a única coisa que se con-
segue ver é que aquela “figu-
ra”, que o alegado jornalista 
diz que está “visivelmente 
emocionada”, o que está é 
“visivelmente ensonada”, e 
também se consegue perce-
ber que quem está “visivel-
mente emocionado” é o pró-
prio alegado jornalista, por 
estar próximo de tal pessoa 
ou “figura” ou “personalida-
de”. E se o suposto jornalista 
ficou “visivelmente emocio-
nado”, então aquilo que trans-
mite já não oferece qualquer 
garantia de objectividade.

Além disso, a qualidade 
do conteúdo jornalístico é 
inseparável da qualidade e 
do tipo de linguagem que é 
utilizada. Uma linguagem 
constituída por fórmulas pré-
-fabricadas e por outras fór-
mulas que são usadas porque 

estão na moda só pode fazer 
cair no descrédito o conteú-
do e o rigor da informação.

Nesta atribuição de emo-
ções realizada pelos alegados 
jornalistas, para além da fór-
mula “visivelmente emocio-
nado” – ou da variante “não 
escondeu a sua emoção” ¬–, 
há um rótulo que é repetido 
de modo invariável em todos 
os órgãos de informação e 
em todas as ocasiões, que é 
o adjectivo “agastado”. Na 
escrita e na fala dos alegados 
jornalistas, todos os cidadãos 
passaram a ter um único 
modo de sentir, quando não 
se sentem satisfeitos. Já não 
há cidadãos que se sintam: 
contrariados, decepcionados, 
desagradados, desaponta-
dos, descontentes, desgos-
tosos, frustrados, furiosos, 
incomodados, indignados, 
indispostos, insatisfeitos, 
irritados, revoltados, zanga-
dos. Nada! Agora, por de-
terminação dos alegados jor-
nalistas, os cidadãos apenas 
podem sentir-se “agastados”.

Também já não existe 
quem seja um simples “escri-
tor”. Os alegados jornalistas 
instituíram a categoria obri-
gatória de “conceituado es-
critor”. Já nenhum leitor ou 
telespectador conseguirá ler 
ou ouvir a palavra “escritor” 
sem que venha acompanha-
da do obrigatório adjectivo 
“conceituado”. E é preciso 

não esquecer também a insti-
tucionalização do uso obriga-
tório do horroroso título ho-
norífico “poeta-mor”, o que 
constitui um malabarismo 
burlão para substituir a divul-
gação, a leitura e o conheci-
mento dos próprios poemas.

Tudo isto é o efeito de os 
alegados jornalistas terem ab-
sorvido avidamente o pensa-
mento uniforme e o discurso 
bajulatório como se fossem 
rodadas de “nthonthontho”.

E quando o jornalista es-
creve que alguém é “cari-
nhosamente chamado” por 
este ou por aquele nome, 
pergunta-se: é “carinhosa-
mente chamado” assim por 
quem? Pela sua própria fa-
mília e pelos seus amigos? 
Pelo próprio jornalista? Pe-
los amigos do jornalista?

E qual é o leitor que está 
interessado nos carinhos dos 
círculos íntimos do alega-
do jornalista? Um leitor que 
pega num jornal em busca 
de informação sobre fac-
tos não está à espera de ser 
vigarizado com linguagem 
típica de revistas de celebri-
dades fabricadas a martelo.

Com tudo isto, o cidadão 
que deseja ser informado 
com objectividade sobre os 
acontecimentos vai fican-
do, cada vez mais, obriga-
toriamente agastado, ao ver 
como o jornalismo está a ser 
carinhosamente assassinado.

Opinião

publicidade
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Opinião

Kulunguissa
Por Amade Camal

Direitos Fundamentais

A moderação é o segredo 
do sucesso. Entende-se por 
moderação o uso de algo de 
forma gradual e sustentável. 
Por sucesso, resultados po-
sitivos alcançados repetida-
mente num prazo alargado e 
reconhecido publicamente.

Esta introdução tem a ver 
com “status quo” da política 
nacional. Como todos sabe-
mos, havia um domínio abso-
luto da FRELIMO – Frente de 
Libertação de Moçambique 
até 1978 – e, depois, da Fre-
limo – partido político até aos 
dias de hoje. Esta hegemonia 
do poder político tem criado 
uma corrosão na Frelimo e 
seus dirigentes, em particular 
os fundadores. Este desgaste 
natural é consequência dos 
múltiplos sucessos que os 
mesmos, em algum momen-
to, não souberam gerir com a 
moderação que se recomenda.

Desde 1992, com multipar-
tidarismo constitucional, aos 
dias de hoje, não surgiram 
alternativas políticas convin-
centes à Frelimo. A Renamo 
esteve muito próxima, porém, 
a sua génese (apolítica) de 
uma resistência armada inspi-
rada e patrocinada pelos regi-
mes vizinhos, do “apartheid”, 
tem dificultado a sua estabili-
dade. Após o Acordo de Paz 
de Roma entre a Frelimo e 
Renamo, em 1992, esta última 
teve dificuldade de se adaptar 
ao “jogo” político-partidário.

Os restantes partidos de 
oposição reflectem o espírito 
de sobrevivência dos seus “lí-
deres”.

A verdade seja dita, o parti-
do no poder nunca facilitou a 
emergência dos mesmos, ape-
sar de alguns (muito poucos) 
sinais políticos partidários 

positivos de alguma oposição.
Esta intolerância democrá-

tica da Frelimo radicalizou 
os possíveis diálogos, seme-
ando crispação entre todas as 
partes, incluindo os eleitores.

Apesar do empenho da má-
quina (“apparatchiks”) gover-
namental em legitimar os plei-
tos eleitorais, verdade seja dita 
que nunca convenceu a totali-
dade dos seus destinatários.

É aqui que começam os 
problemas de um poder quase 
absoluto, que, se não o fosse, 
teria condições para governar 
o país democraticamente, ser-
vindo os cidadãos com maior 
qualidade e satisfação. A sus-
peita da (i)legitimidade do po-
der foi lentamente desgastan-
do o veículo e seus ocupantes 
(Frelimo e fundadores) cujas 
diferenças (alas) se extrema-
ram e colocaram em evidên-
cia a velha máxima de que 
“a mulher de César tem que 
parecer séria, não basta ser”.

O que está a acontecer na 
Frelimo não é um fenómeno 
novo, pelo contrário. Temos 
visto pelo mundo fora, na 
ONU, FMI e Banco Mundial, 
Estado Social Europeu, Mar-
xismo, Capitalismo, liber-
dade de expressão, etc., etc. 
As instituições têm um tem-
po de vida paralelo aos seres 
humanos, desaparecem, em 
média, entre os 50 e 70 anos.

A URSS e o seu Partido 
Comunista não foi diferente 
– ao fim de 70 anos, Mikhail 
Gorbachev impôs ao Partido 
Comunista Soviético refor-
mas que ficaram conhecidas 
nas ciências políticas como:

– USKORONIYE = Aceleração
– PERESTROIKA = Recons-
trução

– GLASNOT  = Transparência

Estas mudanças aparente-
mente radicais lideradas por 
Gorbachev – há muito espe-
radas pelo povo – mudaram 
o mundo e tiraram de cena, 
ou, dito de outra maneira, 
tiraram do palco, a Política 
Soviética e os fundadores 
da revolução comunista, em 
caso jamais perspectivado, 
com consequências bem mais 
graves do que a Guerra Fria.

Hoje podemos dizer segura-
mente que a “perestroika” foi 
uma revolução contra a revo-
lução comunista, que já dura-
va há 50 anos. Os povos antes 
“sovietizados” libertaram-se e 
procuraram outros caminhos 
e, nalguns casos, ainda procu-
ram caminho que lhes poderá 
proporcionar liberdade, justi-
ça e desenvolvimento. A maio-
ria achava que tinha sido uma 
bênção. Hoje, essa percepção 
começa a mudar rapidamente.

Em Moçambique, a histó-
ria repete-se, parecendo que 
caminhamos num percurso 
paralelo ao da “Perestroika”, 
com ingredientes e temperos 
locais, razão pela qual o títu-
lo de KULUNGISSA = Re-
construir, na língua Ronga.

Parece-me que o Presiden-
te da Frelimo tentou ou está 
a fazer (in)conscientemente 
reformas cujas consequências 
podem pôr fim à hegemonia 
política da Frelimo, e com ela 
impor a reforma dos libertado-
res do colonialismo. É mau?

A reconstrução, em si, acho 
que não. A reforma dos liber-
tadores, também acho que 
não. Provavelmente o KU-
LUNGUISSA do Camarada 
Presidente pecará por falta 
da mesma transparência que 

a “Perestroika” teve. Com 
a tal  “Glasnot”, Gorbachev 
levou estas discussões aos 
órgãos do partido, ao Polit-
buro, ao Comité Central e ao 
Congresso, e assim abriu a 
discussão à sociedade civil, 
organizações de massas e pro-
fissionais, mobilizou os cida-
dãos fazendo uma revolução 
contra a revolução, cujos ob-
jectivos eram liberalizar dife-
rentes aspectos da vida Sovi-
ética, entretanto entorpecida.

 Os resultados foram sur-
preendentes, fazendo do Gor-
bachev um herói mundial. 
Hoje, quase 20 anos depois, 
o seu heroísmo transforma-se 
em traição, subindo o tom dos 
que acham que Gorbachev foi 
um veículo usado pelos inimi-
gos da ex-URSS/Rússia, no-
meadamente USA/UE/NATO.

Estas mudanças radicais só 
podem ser feitas por alguém 
com sentido patriótico, cora-
joso e determinado, porém, a 
ser verdade, KULUNGUIS-
SA deveria ser alvo de dis-
cussão partidária e pública.

Estes processos políti-
cos, muitos sabem como 
começam, todavia nin-
guém sabe como acabam. 

Não tenho dúvidas que 
o Presidente da Frelimo 
não queria prejudicar o 
seu jovem sucessor, mas…

Gorbachev perdeu o con-
trolo da “Perestroika” e 
destruiu o Partido Comu-
nista Soviético e o “ Impé-
rio Soviético”, pondo dessa 
forma fim a um equilíbrio 
nas relações internacionais.

Na ex-URSS/Rússia, Gor-
bachev passou de BESTIAL a 
BESTA.

A luta continua, (Canal de 
Moçambique)

Parece-me que o Presidente da Frelimo tentou ou está a fazer (in)conscientemente reformas 
cujas consequências podem pôr fim à hegemonia política da Frelimo, e com ela impor 

a reforma dos libertadores do colonialismo.

   

O que está a 
acontecer na 
Frelimo não é um 
fenómeno novo, 
pelo contrário. 
Temos visto 
pelo mundo 
fora, na ONU, 
FMI e Banco 
Mundial, Estado 
Social Europeu, 
Marxismo, 
Capitalismo, 
liberdade de 
expressão, 
etc., etc. As 
instituições 
têm um tempo 
de vida paralelo 
aos seres 
humanos, 
desaparecem, 
em média, entre 
os 50 e 70 anos.
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Jornalismo permissivo, 
jornalismo exigente
Por José Manuel Paquete de Oliveira

A propósito da minha últi-
ma crónica recebi de um leitor 
esta seca mensagem que me 
leva à reflexão que vou fazer 
neste artigo: “Com franque-
za, caro provedor. Enganou-
-se nas funções; comentado-
res já temos que cheguem!!!”

Num tempo de profunda cri-
se social, económica e política, 
marcada fortemente pelo cru-
zamento de uma contraditória 
divergência na elaboração de 
uma escala de valores éticos, 
morais, culturais, civilizacio-
nais que nos permita equilibra-
dos pontos de entendimento, 
não admira que a comunicação 
social e as formas de jornalis-
mo que nela se espelham se-
jam objecto de acesa discussão.

Pode-se discutir de muitas 
maneiras ou diferentes pers-
pectivas o papel dos “media” 
no mundo contemporâneo. Não 
há dúvida, porém, de que foi a 
existência destes e, sobretudo, 
pelos suportes tecnológicos e 
condições de imediação e ubi-
quidade de que estes, hoje, 
usufruem, que se veio a alterar, 
de forma significativa, a ordem 
do mundo e das configurações 
com que as ideologias instituí-
das liam essa ordem. Não foram 
os “media” que inventaram o 
espaço público. Este sempre 
existiu contornado pelos limi-
tes e instâncias de cada época 
civilizacional. Mas os “me-
dia” “esgaçaram” esse espaço, 
intrometendo-se, bem e mal, 
entre os poderes organizativos 
e condutores das sociedades. 
Alargaram de forma ilimita-
da e controversa esse espaço. 
Porventura, pelas dissonâncias 
que introduzem, são eles factor 
implicativo desta aguda desor-
ganização do Estado e conse-
quentemente da democracia 
naqueles países organizados 
em redor deste sistema político.

Fala-se e escreve-se muito 
sobre a crise, as crises, da socie-
dade, das sociedades. Prefere-se 

não falar da crise do Estado ou 
da desorganização que o pertur-
ba e da consequente descredibi-
lização de que sofrem as suas 
principais instituições. O mundo 
está em guerra. Mas prefere-se 
fingir que não. A clássica orga-
nização da ordem estabelecida 
desaba nas suas estruturas bási-
cas, mas sem vislumbrar antído-
tos correctos prefere-se sofismar 
sobre suas verdadeiras causas e 
soluções. Faz-se retórica barata.

No desencontro desta alga-
zarra em que vai a discussão 
sobre o estado em que está o 
mundo, o nosso país, a nossa re-
gião, obviamente os “media”, a 
dita comunicação social e seus 
agentes, actores e autores, sur-
gem como pólo de discordância 
entre o papel positivo ou nega-
tivo que estes cumprem para a 
desejada ordem do estado das 
coisas. Ora, sendo o provedor 
dos leitores, uma instância ou 
figura na arquitectura organiza-
tiva voluntariamente criada por 
alguns “media”, não é de estra-
nhar que este seja pomo de con-
trovérsia, e bem, tal como em 
relação aos outros agentes que 
constituem o sistema mediático.

Tenho presente o estatuto 
de provedor do leitor que me 
comprometi com o “Público” 
a cumprir. Sei que me com-
pete, sobremaneira, “atender, 
analisar e encaminhar as dú-
vidas, queixas e sugestões dos 
leitores”, de forma a contribuir 
“para aumentar a confiança dos 
leitores no seu jornal e tornar 
mais transparentes os proces-
sos e decisões jornalísticos que 
intervêm na produção das notí-
cias”. Mas nunca assinei qual-
quer condição para renunciar à 
minha opinião. Antes, entendo 
que, porventura, ao “arbitrar” 
certas contendas de opinião ou 
de posicionamentos, entre lei-
tores e jornalistas, sobretudo no 
que diz respeito ao rigor noti-
cioso ou opinativo, atinente ao 
ofício de informar, tenho obri-

gação de referenciar o necessá-
rio enquadramento dos factos. 
Desde o início destas funções, 
tornei claro que não me sentia 
confortável em fazer deste es-
paço um muro de lamentações 
ou um pelourinho acusatório.

Sem ignorá-las e procurar 
responder, prefiro aproveitar 
as questões levantadas pelos 
leitores para versar temas de 
fundo que dizem respeito ao 
cumprimento deontológico e 
ético do exercício do jornalis-
mo. Não se pense que da parte 
dos leitores o meu correio este-
ja apenas repleto de acusações, 
louvor ou discordância com o 
jornal, ou especialmente com 
os jornalistas autores de no-
tícias reportagens ou textos.

No actual contexto de assun-
tos quentes no espaço público 
deste país, como o novo mapa 
de tribunais ou a dita reforma da 
Justiça, o sucedido com a “pa-
ralisia” do Citius, os problemas 
com o início do ano escolar, os 
casos Tecnoforma/Centro Por-
tuguês para a Cooperação, do 
BES bom e BES mau, da PT/Oi, 
neste meu correio, abundam as 
mensagens de atiçamento para 
que o “Público” seja mais firme, 
mais incisivo, não se cale e com 
coragem não deixe cair certos 
assuntos, não poupe determina-
das figuras públicas e seus actos.

Não obstante todos os defeitos 
inerentes ao ofício, eu prefiro 
contribuir para que o “Público” 
e os seus jornalistas continuem 
a perfilar um jornalismo exigen-
te a um jornalismo permissivo 
do deixa andar não te compro-
metas. Na defesa dos leitores 
e da sua confiança no jornal.

CORREIO LEITORES/
PROVEDOR

Jihadista ou jiadista

Do coordenador do Ci-
berdúvidas da Língua Por-
tuguesa, José Mário Costa, 
recebi e aqui dou conta do 

seguinte reparo e sugestão:
“Uma sugestão, se me per-

mitem,  para uma ‘recomenda-
ção’ a quem escreve (e edita) 
no Público”: não tem qualquer 
sentido a grafia ‘jihadista’… 
pela simples razão de que, 
no português, não há pala-
vras com o ‘h’ entre vogais.

Se a palavra entrou na lín-
gua portuguesa, então, tem de 
assumir a (lógica) feição por-
tuguesa: jiadista – tal como 
jiade, de onde se formou, e 
bem, o substantivo jiadista.

Essa é a regra para todos os 
aportuguesamentos de estran-
geirismos entrados pelo uso na 
nossa língua. Desde os galicis-
mos de outros tempos (bibelot/
bibelô, bicyclette/bicicleta, 
dossier/dossiê) até aos angli-
cismos mais ou menos recentes 
(football/futebol, dandy/dandi, 
whisky/uísque, coppy-desk/
copidesque), etc., etc., etc.

No Ciberdúvidas, o reparo já 
foi feito: 

(http://ciberduvidas.pt/aber-
turas.php?id=1961), mas como 
caiu em saco roto… 

O desleixo é verdade que 
anda generalizado nos ‘media’ 
portugueses –  sempre pou-
co sensíveis a estas coisas da 
língua…. que não seja o ruído 
à volta do Acordo Ortográfi-
co… –, mas, que diabo!, até 
no ‘Público’ se aceitam já es-
tas anomalias linguísticas!?..”

Livro de Reclamações

Um leitor apresenta a seguin-
te reclamação:

“Na falta de um local onde 
fazer a reclamação… o que es-
tranho pois supunha que qual-
quer instituição é obrigada a 
ter Livro de Reclamações… 
fica o meu protesto e decisão.

Desde há mais de cinco anos 
que pus como página de abertu-
ra do meu ‘browser’ o ‘Públi-

Sendo o provedor dos leitores, não é de estranhar que este seja pomo de controvérsia. 
Nunca assinei qualquer condição para renunciar à minha opinião.

(Continua na página seguinte)

   

Sem 
ignorá-las 
e procurar 
responder, 
prefiro 
aproveitar 
as questões 
levantadas 
pelos leitores 
para versar 
temas de 
fundo que 
dizem respeito 
ao cumprimento 
deontológico 
e ético do 
exercício do 
jornalismo. 
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A administração pública e
a comunicação social
Por Alberto Arons de Carvalho*

O Governo anunciou a in-
tenção de dar às cinco CCDR 
(Comissões Coordenadoras do 
Desenvolvimento Regional) 
e aos Governos regionais dos 
Açores e da Madeira a compe-
tência pela atribuição dos in-
centivos à comunicação social 
regional. Ao mesmo tempo, 
anunciou a transferência para 
a ERC da responsabilidade 
pela fiscalização da publici-
dade estatal. Sem ter, desde 
o início, a frontalidade de o 
assumir publicamente, o Go-
verno prepara-se assim para 
extinguir o Gabinete para os 
Meios de Comunicação So-
cial (GMCS), departamento da 
administração pública respon-
sável pelo acompanhamento e 
execução das políticas públi-
cas para a comunicação social.

Este departamento tem tido 
uma evolução que importa as-
sinalar. Depois de, durante o 
regime deposto em 1974, ter 
assumido uma vocação pro-
pagandística, ele teria várias 
designações, que reflectiram 
afinal, em grande medida, a 
evolução das suas atribuições 
e competências. A transferên-
cia de várias delas (registos, 
fiscalização, licenciamento, 
etc.) para a entidade regula-
dora do sector obrigou a um 
progressivo emagrecimento 
da sua máquina burocrática 
– já trabalharam neste depar-
tamento administrativo mais 
de 300 funcionários, mas 

hoje apenas lá estão 32…
A importância das compe-

tências do GMCS não deve 
todavia ser desvalorizada: a 
participação na definição, na 
concretização das políticas 
públicas, nomeadamente atra-
vés da política de incentivos 
do Estado ao sector; o apoio à 
representação externa do Esta-
do no sector dos “media” e na 
definição da posição portugue-
sa nas políticas públicas euro-
peias e na lusofonia; e outras 
iniciativas, nomeadamente, no 
domínio das acessibilidades 
dos cidadãos com deficiência 
e da literacia para os “media”.

Para justificar esta extinção 
têm sido invocados motivos 
como a intenção de desgo-
vernamentalizar a atribuição 
desses incentivos, a ambição 
de reduzir o peso da adminis-
tração pública e o facto de ser 
reduzida a presença do Estado 
como proprietário dos “me-
dia”. Esta argumentação não 
colhe. Não existe qualquer 
registo de crítica feita, pelo 
menos nos últimos 20 anos, 
a uma eventual governamen-
talização ou manipulação dos 
incentivos estatais. Aliás, o 
Governo nomeia tanto os pre-
sidentes do GMCS como das 
CCDR…. Isto sem falar das 
competências sobre os apoios 
concedidas aos Governos re-
gionais… Recorde-se, aliás, 
que, de acordo com os órgãos 

de comunicação social re-
gional, as pressões que sobre 
eles são exercidas provêm de 
órgãos do poder local (ver a 
este respeito o esclarecedor 
relatório das reuniões que a 
ERC promoveu em 2010 com 
a imprensa regional). Redu-
zir o peso da administração 
pública? O GMCS é já um 
organismo magro e não será 
certamente mantendo os ac-
tuais quadros de funcionários 
que as CCDR iriam acolher 
o volume de candidaturas da 
imprensa regional e das rádios 
locais ao sistema de incenti-
vos… Não existe já, excluin-
do a RTP e a Lusa, “media” 
do Estado? A questão não é 
essa: continuará ou não uma 
política de incentivos à co-
municação social? O Governo 
diz que sim… E, sobretudo, 
com os desafios da era digital, 
continuará a desempenhar um 
papel decisivo uma estrutura 
na administração pública que 
proceda ao estudo e à proje-
ção das estratégias e das po-
líticas públicas para o sector!

Em contrapartida, esta ex-
tinção tem graves inconve-
nientes. Perdem-se totalmente 
a experiência e o conhecimen-
to específico dos quadros do 
GMCS não apenas na atribui-
ção de cada incentivo, mas na 
sua concepção e na própria 
avaliação da sua utilidade. 
Desaparece um organismo 
fundamental no apoio à re-

presentação externa do Esta-
do nas instâncias europeias 
e na avaliação e transmissão 
de toda a problemática rela-
tiva a essa participação – os 
Governos passam, mas a ad-
ministração pública fica… 
Corre-se o risco de tornar 
absolutamente incoerentes os 
critérios de atribuição dos in-
centivos, que passariam para 
a competência de diversas es-
truturas espalhadas pelo país e 
de funcionários sem qualquer 
conhecimento do sector, nem 
capacidade para responder 
às solicitações das centenas 
de órgãos de comunicação 
social interessados, muitos 
dos quais procurando apoios 
para parcerias com jornais ou 
rádios de outras regiões do 
país… Com o fim do GMCS, 
perder-se-ia o conhecimento 
de vários quadros de grande 
conhecimento técnico e tam-
bém um espólio documental 
precioso para a definição das 
políticas públicas do sector.

Trata-se de uma medida in-
sólita. Quando os congéneres 
europeus são considerados 
fundamentais no quadro de 
profunda transformação dos 
“media” de natureza tecnológi-
ca, económica e social, na sua 
articulação com as indústrias 
culturais – veja-se o exemplo 
francês… –, em Portugal, a 
estratégia é a extinção… (Pú-
blico) *Professor universitá-
rio e vice-presidente da ERC

co’ ‘online’, pela honestidade 
de informação, pela qualidade.

É com pesar que vou de-
sistir. Actualmente (…) os 
‘scripts’ de publicidade são 
tão pesados que me fazem ir 
abaixo o sistema. (…) Mas 
se é essa a política de publi-
cidade agressiva, tipo TENS 

DE VER, desisto. Lamento.”
Comentário do provedor: O 

Livro de Reclamações existe 
nos serviços. Todavia, aqui, a 
sua reclamação recebe até um 
certo carácter público. A ver-
dade porém, meu caro leitor, é 
que sem publicidade os jornais 
não têm subsistência. Tanto 

na edição de papel, como na 
edição digital. É caso para di-
zer que é o preço a pagar tam-
bém pelos leitores que querem 
a continuidade dos jornais. 

A Pessoa o que é de Pessoa

Um leitor manifesta assim 

uma desilusão: “O ‘Público’, 
na sua edição de 3.10.14, pu-
blica na secção ‘Escrito na 
Pedra’ a seguinte frase: ‘Ala-
gue o seu coração de espe-
ranças, mas não deixe que 
ele se afogue nelas’. Já era 
suficiente mau ter publicado 
uma frase tão xaroposa, mas 

grave, grave, é atribui-la a… 
Fernando Pessoa. (…) Se o 
‘Público’ utiliza o Citador 
para escolher frases, então 
o melhor é mudar o título da 
secção para Escrito na NET”.

Comentário do provedor: Dei 
conta da sua desilusão à Direcção.

Com o fim do GMCS [Gabinete para os Meios de Comunicação Social], perder-se-ia 
o conhecimento de vários quadros de grande conhecimento técnico e também um 

espólio documental precioso para a definição das políticas públicas do setor.

(Continuação da página anterior)

   

Recorde-se, 
aliás, que, 
de acordo
com os órgãos 
de comunicação 
social regional, 
as pressões 
que sobre 
eles são 
exercidas 
provêm de 
órgãos do 
poder local 
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Nacional

Se houve uma nota dominan-
te na campanha eleitoral que 
terminou na noite de domingo 
último, foi a vergonhosa actu-
ação da Televisão de Moçam-
bique, que praticamente se co-
locou ao serviço do partido no 
poder, contra a oposição e os 
seus candidatos. Mas o pior es-
tava por vir, e aconteceu no do-

mingo, no dia do encerramento 
da campanha eleitoral. A TV 
pública, que vive dos impostos 
de todos os moçambicanos, in-
cluindo os da oposição, decidiu 
transmitir em directo todo o 
“showmício” da Frelimo e de 
Filipe Nyusi, que decorreu no 
Zimpeto. Quando as críticas 
começaram a chover nas redes 

sociais, apontando para a o cú-
mulo da desonestidade, eis que 
a TVM simula uma transmis-
são em directo do comício de 
Afonso Dhlakama, a partir do 
campo “25 de Junho” em Nam-
pula. Só que, quando Dhlakama 
começou a discursar, a TVM 
suspendeu a emissão, para pas-
sar o programa “Moçambique 

em Concerto”, que é apresen-
tado por Gabriel Júnior, candi-
dato a deputado da Assembleia 
da República pela Frelimo. A 
deputada da Renamo, Ivone 
Soares, que é um dos rostos 
da Renamo mais visíveis nesta 
campanha, tratou de denunciar 
logo a diferença de tratamento.

Mas o mais grave foi o que 

a TVM fez com o Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM). Simplesmente não 
transmitiu o seu comício, ale-
gando problemas de fibra óptica. 

Não nos foi possível colher 
as explicações da Direcção da 
TVM sobre o escândalo das 
transmissões de ontem. O “Ca-
nal de Moçambique” sabe que 
o comício de Dhlakama só foi 
transmitido, ainda que pela me-
tade, porque, na semana passa-
da, o próprio candidato da Re-
namo, Afonso Dhlakama, ligou 
para o Presidente da República, 
Armando Guebuza, a informá-
-lo de que “não estava a gostar 
das brincadeiras da TVM”, que 
passava a vida a cortar as peças 
sobre Dhlakama no diário da 
campanha. Dhlakama chegou 
mesmo a ameaçar tomar medi-
das, e foi aí que Guebuza ligou 
para o director do GABINFO, 
Ezequiel Mavota, que tratou de 
ligar para o PCA da TVM, a dar 
indicações para não cortarem 
as peças sobre Afonso Dhlaka-
ma. Mas tudo indica que não 
passou de uma intervenção mo-
mentânea, pois no domingo a 
TVM voltou a brindar os teles-
pectadores com mais uma actu-
ação vergonhosa. (Redacção)

  José Jeco

Um grupo de supostos mem-
bros do partido Frelimo, no 
distrito de Sussundenga, po-
voado de Rutanda, localidade 
de Moha, é acusado de ter in-
cendiado, na noite de quarta-
-feira, a casa do delegado lo-
cal da Renamo. Quem acusa é 
o chefe da brigada central da 
Renamo em Manica, Alfredo 

Magumisse, que diz que tudo se 
deu depois de a brigada da Re-
namo ter estado a trabalhar du-
rante todo o dia naquela região. 

Durante a noite, um grupo 
de desconhecidos, que a Re-
namo diz serem da Frelimo e 
terem agido a mando do chefe 
do posto, foi à residência do 
delegado político, Arlindo Ma-
posse, tendo-o espancado e ten-
do incendiado a sua residência. 

Mas durante o dia, segundo 
conta o chefe da brigada cen-
tral da Renamo para Manica, 
Alfredo Magumisse, um outro 
grupo de simpatizantes da Fre-
limo, liderado pelo mesmo che-
fe do posto, montou barricadas 
na via pública para impedir a 
passagem dos militantes da Re-
namo que se encontravam na-
quela região a fazer campanha.

Na quinta-feira, o mesmo che-

fe do posto administrativo de 
Moha ordenou que fosse retirada 
a licença de venda de comida ao 
comerciante que na quarta-feira 
vendeu refeições aos membros 
e simpatizantes da Renamo. 

Entretanto, a Polícia de Rutan-
da recusou-se a registar o caso 
da Renamo, tendo esta recorrido 
à Procuradoria, onde o caso deu 
entrada na quinta-feira. Tentati-
vas de ouvir o chefe do posto de 

Moha não obtiveram resultado.
Contactado o porta-voz do 

comando provincial da PRM 
em Manica, Belmiro Mutan-
diua, este não confirmou o caso, 
alegando que os relatórios do 
distrito de Sussundenga refe-
rentes às vinte e quatro horas 
não haviam dado entrada no 
gabinete de relações públi-
cas do comando provincial. 
(Canal de Moçambique)

Marginalização da oposição atinge o cúmulo

TVM encerra campanha eleitoral 
com um serviço vergonhoso

No distrito de Sussundenga, em Manica

Supostos membros da Frelimo espancam delegado 
da Renamo e incendeiam sua residência 

Na mesma região, o chefe do posto, Líbio Sixpence, retirou licença a um comerciante por 
ter vendido comida a membros da Renamo que faziam campanha 
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Várias organizações da socieda-
de civil lideradas pelo Parlamento 
Juvenil (PJ), denunciaran em co-
municado conjunto, no princípio 
da noite de ontem, um conjunto de 
irregularidades que foram aconte-
cendo durante o processo da vota-
ção, e que na sua opinião, conside-
ram ter potencial para colocar em 
causa a transparência e justeza do 
processo. Apontam desde as tenta-
tivas de fraude até à instrumenta-
lização da Polícia. Leia na íntegra 
o comunicado preliminar produ-
zido por aquelas organizações:

O Parlamento Juvenil de Mo-
çambique (PJ), o Fórum das 
Rádios Comunitárias de Mo-
çambique (FORCOM), a Liga 
Moçambicana dos Direitos Hu-
manos (LDH), o  Fórum Mulher 
e o Centro de Integridade Pública 
(CIP) estão a observar a par e pas-
so o processo de votação, à esca-
la nacional, desde o arranque do 
processo. Um centro de operações 
foi instalado na sede nacional do 
Parlamento Juvenil para a recep-
ção, processamento e resposta 
aos diferentes cenários eleitorais.

Para além de rede de 2000 Jo-
vens, entre observadores e agentes 
de mudança,  distribuídos pelas 
mesas de votação ao nível dos dis-
tritos e municípios das 11  provín-
cias, o consórcio conta ainda com 
cerca de 300 correspondentes nas 
Rádios  Comunitárias membros 
do FORCOM, 150 Observadoras 
do Fórum Mulher, cerca de 70  
Observadores da Liga dos Direitos 
Humanos e outros Observadores 
do Centro de Integridade Pública.

As informações reportadas indi-
cam em linhas gerais, em algumas 
regiões com relativa normalidade 
e organização, mas, em outras 
regiões o processo está a ser ca-
racterizado pela difícil, e muitas 
vezes desorganizada, emissão de 
credenciais, tanto para os obser-
vadores eleitorais quanto para os 
delegados e MMV’s dos Partidos 
Políticos, com maior incidência 
para as províncias de Maputo-
-Cidade, Nampula e Zambézia.

Várias CPE’s fecharam as por-
tas à emissão de credenciais, em 
clara violação ao artigo  252 da 
Lei nr. 12/2014 de 23 de Abril, 
anterior Lei 8/2013, que dita que 
“no reconhecimento dos observa-

dores nacionais ou estrangeiros 
não há fixação do número limite 
de observadores a serem autori-
zados, sendo obrigatório que os 
pedidos de autorização, devida-
mente instruídos com a documen-
tação exigida, sejam deferidos, 
desde que satisfaçam os requisitos 
formais fixados na presente Lei.

Dados colhidos a nível nacio-
nal demonstram que o processo 
de votação em vários pontos do 
país tem decorrido com a ausência 
de MMV’s e delegados de can-
didatura dos partidos políticos, o 
que cria dúvidas e descredibilida-
de sobre o decurso do processo.

Embora seja de saudar, as nos-
sas organizações acreditam que 
não é suficiente o  pronuncia-
mento da Comissão Nacional de 
Eleições a autorizar a presença 
de  observadores e delegados não 
credenciados nas mesas, uma 
vez que ao nível das mesas os 
Membros da Mesa de Votação 
(MMV’s) demonstram total des-
conhecimento em relação a infor-
mação e recusam a entrada destes.

 Temos a percepção de que as 
constantes denúncias sobre irregu-
laridades e ilícitos eleitorais ao lon-
go do país fundam-se no défice de 
capacidades de gestão do processo 
que se confunde com uma espécie 
de desorganização organizada.

Dentre os casos gritantes re-
portados destacam-se:

1. Na província de Niassa, no dis-
trito de Marrupa, na EPC Nangia, 
mesa nr.  01015003, não foi aberta 
a mesa de voto por não existirem 
cadernos eleitorais,  enquanto que 
na mesa nr. 01000804 alguns dos 
nomes dos eleitores não  constam;

2. Igualmente na Provín-
cia de Niassa, especificamen-
te no município de Lichin-
ga, não há corrente eléctrica;

3. Ainda nesta província, no 
campo do Atletismo Cerâmica 
Expansão, na mesa nr.  01001402, 
vários eleitores não votaram 
por não constar nos cadernos 
eleitorais,  embora os seus car-
tões de eleitores registassem 
aquela de assembleia de voto;

4. Na província de Nampula, no 
distrito de Nacala-Velha, na EPC 
de Monapo, os boletins de voto 
foram enviados sem as devidas 
urnas, levando a que os eleitores  
abandonassem o local. As urnas só 
chegaram as 10 horas e 15 minutos;

5. No distrito de Monapo, na 
mesma província, nos Postos Ad-
ministrativos de  Namuko e de 
Itokulo, o processo de votação so 

iniciou por voltas das 12.00 horas;

6. No Município de Quelimane, 
foram encontradas 4 urnas clan-
destinas no carro de um agente 
da polícia em Quelimane com a 
chapa de matrícula PRM 00313.

Interpelados pela população, a 
polícia entregou as urnas à dois 
cidadãos  estranhos que as trans-
portaram em dois carros que con-
tinham as chapas de  matrícula 
ACU 173 MC e ADJ 481 MC;

7. No distrito de Tsangano, na 
província de Tete, no Posto ad-
ministrativo de Chiandame, ao 
nível do posto de votação da EPC 
Chicabula, a votação foi inter-
rompida em função dos tiroteios 
que têm estado a caracterizar o 
processo. O confronto teve iní-
cio pelo facto do Presidente da 
Mesa de Votação da Assembleia 
nr. 05001902, ter impedido o de-
legado de candidatura do partido  
Renamo de entrar na Assembleia 
do Voto, seguida de agressão físi-
ca entre as  partes, o que levou a 
uma postura violenta da Polícia da 
República de  Moçambique. Há 
muitos feridos e urnas queimadas;

8. No Município da Matola, ao 
nível do Bairro Patrice Lumumba, 
no Posto de  votação da Escola 
Primária Completa de São Da-

manso, eleitores são impedidos  
de votar por falta de cadernos com 
lista de eleitores em 3 assembleias 
de voto  com os seguintes núme-
ros: 100034/10, 100034/09 e 21;

9. No Município da Matola, 
na EPC de Singathela, um elei-
tor foi encontrado a votar pela 
segunda vez na mesa 10044401. 
Na mesma mesa, os MMV’s fo-
ram fotografados a preencher 
boletins de voto de 09 mesas;

10. Ainda no Município da Ma-
tola, no Posto Administrativo de 
Infulene, no Posto de Votação da 
EPC Eduardo Mondlane, tal como 
em alguns pontos da cidade da  
Beira, a votação iniciou esta tar-
de em todas as mesas, porque os 
cadernos chegaram as 14 horas, 
gerando uma grande confusão;

11. No município da Matola, 
na EPC da Matola C, o processo 
começou com um atraso de 30 mi-
nutos e com a presença de homens 
da FIR devidamente uniformi-
zados e armados a menos de 300 
metros das assembleias de voto;

12. No mesmo município, na 
Escola Secundária da Liberda-
de, até as 09.00 horas não exis-
tiam alguns cadernos eleitorais, 
mais concretamente do número 
400 à aproximadamente 600;

13. No distrito de Namaa-
cha, mais especificamente nas 
Assembleias de Voto 501 e 
502, os MMV’s chegaram as 
08 horas, as mesas abriram às 
08h30, e os eleitores só pude-
ram começar a votar às 09 horas;

14. No Município de Maputo, 
no Bairro das Mahotas, no posto 
de votação da EPC de Hulene, 
na mesa de voto nr. 11006902, 
não há corrente eléctrica e nem 
material de votação completo;

15. Igualmente, eleitores na 
Escola de Xipamanine, na EPC 
Unidade 16 e na Escola Primária 
Filipe Samuel Magaia, desisti-
ram de votar devido a lentidão 
do processo e alguns queixam-
-se da falta de preparação ou for-
mação por parte dos membros 

Sociedade Civil denuncia irregularidades graves 
que “colocam em causa” a transparência 
do processo eleitoral 

(Continua na página seguinte)
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da mesa da assembleia de voto;

16. Ainda no mesmo municí-
pio, na maior parte dos postos de 
votação do distrito Municipal Ka 
Maxakeni, com particular enfoque 
para as escolas Unidade 16 e Bazu-
ca, os MMV’s reclamam por não 
ter tido acesso à refeições desde 
que iniciou o trabalho as 5 horas;

17. No Município de Maputo, 
na Escola IV Congresso, mais es-
pecificamente na mesa de votação 
11004403, os observadores de-
nunciam que o nome de um can-
didato aparece escrito no quadro 
da sala onde decorre a votação;

18. Em alguns postos de vota-
ção não se tem observado o direito 
de prioridade das pessoas idosas, 
pessoas com crianças pequenas e 
mulheres grávidas, o que tem le-
vado ao abandono do recinto de 
votação por parte destes grupos 
dada a morosidade do processo.

Outros expedientes estranhos 
abateram-se ontem contra o we-
bsite do Jornal A Verdade, que 
dados apontam que foi invadido 
por cerca de 6 milhões de hackers. 
Este acontecimento situa-se num 
prisma de silenciamento de uma 
das vozes mais credíveis da me-
dia Moçambicana, o que é aten-
tatório à liberdade de imprensa.

Por todos os casos expostos 
acima, estamos profundamente 
preocupados com a transparência 
e liberdade deste processo, capaz 
de elevar os níveis de controlo 
popular  nas horas derradeiras da 
contagem de votos ou de reduzir 
os níveis de participação eleitoral 
dos cidadãos, em particular jovens 
e mulheres, dado o ambiente de 
incerteza procedimental que se 
assiste com apreensão e suspense.

Assistimos igualmente a um 
nervosismo na logística operativa 
eleitoral, por parte das estruturas 
dirigentes do processo, pelo que:

Exigimos da polícia e das 
Forças de Defesa e Segurança 
tratamento equitativo e funda-
mentado na Lei à todos os in-
tervenientes e actores eleitorais, 
sem discriminação partidária;

Exortamos uma atitude pro-
activa e neutral dos órgãos de 
administração eleitoral  (STAE e 
CNE) de acordo com o preceitu-
ado na legislação eleitoral vigente;

Exortamos aos partidos 
políticos que cumpram es-
crupulosamente com o Có-
digo de Conduta Eleitoral;

Continuamos a esperar dos 
observadores eleitorais que toda 

e qualquer fraude ou irregula-
ridade cometida pelos interve-
nientes no processo seja devida-
mente  reportada e denunciada, 
salvaguardando assim as vonta-
des manifestas pela população’

Aos órgãos de comunicação 
social no geral solicitamos que 
preservem a  igualdade, impar-
cialidade e isenção na divul-
gação de informação eleitoral;

Convidamos aos jovens dos 
partidos políticos para aprovei-
tarem esta oportunidade para 
demonstrar o seu compromisso 
com a paz e o seu poder demo-
gráfico para liderar a adopção 

de uma postura de paz e não-
-violência, capaz de conquistar 
o lugar modelo de Moçambi-
que no mundo como exemplo 
de paz e reconciliação pacífi-
ca. (Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)

publicidade
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A Polícia de Hong Kong avan-
çou sobre manifestantes pró-
-democracia que tinham erguido 
barricadas e deteve 37 pessoas, 
após confrontos, às primeiras 
horas da passada quarta-feira 
(dia 15). Os confrontos, segun-
do a AFP, são os mais violentos 
desde o início dos protestos, há 
duas semanas. Centenas de po-
lícias vestidos de equipamento 
antimotim usaram gás-pimenta 
para dispersar os manifestan-
tes. Segundo a BBC, antes da 
intervenção, as forças de se-
gurança anunciaram que iam 
desimpedir a Lung Wo Road.

Circularam imagens de um 

cidadão a ser pontapeado e 
agredido pela Polícia, já de-
pois de ter sido detido. Logo 
após a divulgação das imagens, 
o secretário para a Seguran-
ça disse que os agentes iriam 
ser suspensos enquanto o caso 
era investigado. Pouco depois, 
a Polícia disse que os respon-
sáveis iriam voltar ao serviço.

A polícia de Hong Kong 
– durante anos uma força co-
nhecida pela experiência com 
controlo de multidão sem vio-
lência – já enfrentou acusações 
pelo uso de gás-pimenta e bas-
tonadas para dispersar os pro-
testos, liderados por estudantes 

e um movimento “Occupy”, 
no final de Setembro. Depois 
das imagens da repressão, as 
manifestações aumentaram. 

“Agora, os cidadãos per-
guntam-se porque é que os 
oficiais da Polícia pareciam 
comportar-se com impunidade 
em relação a um manifestan-
te que já estava controlado?”, 
nota a correspondente da BBC 
em Hong Kong Juliana Liu.

Hong Kong tem assistido às 
maiores manifestações desde 
que passou para a administração 
chinesa, em 1997, em protesto 
contra a decisão de instaurar o 
sufrágio universal, mas com os 

cidadãos a poderem escolher 
apenas entre candidatos aprova-
dos pelas autoridades de Pequim.

 
Manifestantes atacados por 

centenas de pessoas

Na segunda-feira, centenas 
de pessoas entraram em con-
frontos com os manifestantes 
que têm ocupado várias zonas 
do centro de Hong Kong du-
rante as últimas duas semanas.

A Polícia conseguiu travar a 
multidão que tentava retirar as 
vedações e remover os milhares 
de manifestantes que têm ocu-
pado as ruas em redor da sede 

Hong Kong: Polícia avançou sobre 
manifestantes pró-democracia 

Agentes carregaram e usaram gás-pimenta para desimpedir importante avenida.

   
Hong Kong 
tem assistido 
às maiores 
manifestações 
desde que 
passou para a 
administração 
chinesa, em 1997.
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do Governo local, no bairro de 
Admiralty. Muitos dos que estão 
contra os protestos são os taxis-
tas de Hong Kong, que condu-
ziram os seus carros até perto 
das vedações e buzinaram, des-
crevem vários correspondentes.

Ao início da manhã, a Polí-
cia já tinha começado a retirar 
algumas das barricadas para 
deixar o trânsito circular, mas 
autorizou os manifestantes a 
permanecerem nos locais que 
ocupam. Alguns manifestan-
tes acusaram, porém, a Polícia 
de estar a tentar forçar a de-
socupação. “Não iremos sair 
daqui e estou pronto a ser pre-
so”, disse à AFP Cherry Yuen.

Poucas horas depois, centenas 
de pessoas, algumas com as ca-
ras tapadas, começaram a chegar 
ao local dos protestos para ten-
tarem retirar os manifestantes, 
dando azo a algumas escaramu-
ças. “Um grupo de pessoas que 
pareciam “gangsters” começou 
a correr na direcção deles [dos 
manifestantes] e um deles bateu 
num idoso com algo duro, na 
cabeça”, contou à Reuters Win-
nie Locke, uma estudante que 
tem feito parte dos protestos.

O deputado do Partido Demo-
crático Albert Ho disse à AFP 
que se tratava de membros de 
“tríades [grupos mafiosos] ou 
de ‘hooligans’ pró-governo”. 
A Polícia deteve três pessoas 
por agressões e porte de arma.

Entre o grupo que tentou dis-
persar os manifestantes gritava-
-se “slogans” como “Abram as 
estradas” ou ‘“Occupy’ é ilegal”, 
numa referência a um dos mo-
vimentos pró-democráticos que 
têm estado por trás dos protestos. 
A Reuters notava que algumas 
pessoas falavam mandarim e 
não cantonês, que é o idioma fa-
lado pela maioria da população 
do território, o que indicia que 
não seriam moradores de Hong 
Kong. “Eu costumava apoiar o 
movimento, mas o meu negócio 
começou a ser afectado”, disse 
um taxista de 25 anos, que cal-
cula ter perdas de 60% desde 
que começaram os protestos.

Este não é o primeiro episó-
dio do género, despertado pelas 
manifestações em Hong Kong. 
Logo nos primeiros dias, no iní-
cio do mês, foram detidas 19 pes-
soas, oito das quais pertencentes 
às tríades, por se envolverem 

em confrontos com activistas no 
bairro comercial de Mong Kok, 
na parte continental do território.

Desde o início do mês que 
Hong Kong tem assistido às 
maiores manifestações desde 
que passou para a administração 
chinesa, em 1997. A principal 
reivindicação é a possibilidade 

de se eleger directamente o che-
fe do Governo local nas eleições 
de 2017. Em Agosto foi aprova-
da uma reforma que instaura o 
sufrágio universal, mas os candi-
datos têm de passar pelo crivo de 
um comité próximo de Pequim.

O braço-de-ferro entre os ma-
nifestantes e o Governo local 

tem continuado desde então. No 
domingo, o muito contestado 
chefe do Governo, Leung Chun-
-ying, afirmou que as hipóteses 
de Pequim mudar de ideias em 
relação à eleição do Governo 
são “quase zero”. Leung, em 
entrevista a um canal de te-
levisão chinês, disse também 
que os protestos “estão fora de 
controlo”, e não descartou a 
possibilidade de recorrer à for-
ça para repor a normalidade.

Na semana passada, cada vez 
menos gente se concentrava no 
local dos protestos, e a rotina 
de Hong Kong parecia regres-
sar ao normal. A perspectiva 
de um diálogo entre os líderes 
dos protestos – muitos deles 
presidentes de associações es-
tudantis – e os dirigentes locais 
era já encarada como uma vi-
tória, embora poucos perspec-
tivassem grandes cedências.

No entanto, o Governo de 
Hong Kong cancelou o en-
contro previsto para a passada 
sexta-feira, levando os ma-
nifestantes a apelar para uma 
maior mobilização e até a re-
correr à ocupação de edifícios 
governamentais. (Público)

Grupo de pessoas tentou retirar as vedações do local dos protestos  

   

A polícia conseguiu travar 
a multidão que tentava retirar 
as vedações e remover os 
milhares de manifestantes que 
têm ocupado as ruas em redor 
da sede do governo local, 
no bairro de Admiralty. 
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  Cláudio Saúte

Um grupo de operadores 
turísticos, cansados das 
acções dos malfeitores, 
decidiu construir um pos-
to policial para combater 
os assaltos nas estâncias 
turísticas localizadas no 
bairro de Conguiana, no 
município de Inhamba-
ne. O posto policial foi 
inaugurado na semana 

passada e foi entregue à 
população de Conguiana.

Antes de haver este pos-
to, em caso de um assalto 
a uma estância turística 
nesta zona, a queixa ti-
nha que ser apresentada 
no posto policial do Tofo, 
a 10 quilómetros de Con-
guiana, ou na cidade de 
Inhambane, a uma dis-
tância de 20 quilómetros. 

Dados colhidos pelo 

“Canal de Moçambi-
que” e confirmados pelo 
secretário do bairro in-
dicam que as estâncias 
“Barra Resorts” e “Be-
lavista Lodje” são al-
vos preferenciais das 
acções dos malfeitores.

Autoridades confirmam

José Niquice, secretá-
rio do bairro Conguiana, 

disse que eram frequentes 
casos de assaltos às es-
tâncias turísticas e agres-
sões a pessoas durante 
a noite na via pública.

“Um total de dez es-
tâncias já sofreu rou-
bos. Nalguns casos até 
roubaram motobombas. 
Arrombavam janelas e 
introduziam-se nos quar-
tos, com os hóspedes a 
dormir. Os donos das 

estâncias sempre vi-
nham queixar-se destas 
acções, mas nós nada 
podíamos fazer”, disse.

Por seu turno, o líder 
comunitário de Con-
guiana, Augusto Ma-
nuel, disse que a zona 
tem um centro de saúde, 
duas escolas, e só falta-

Cansados de roubos em Inhambane

Operadores turísticos constroem posto 
policial no bairro Conguiana

Comandante provincial da PRM pede meios aos turistas, incluindo de combate a incêndios.

(Continua na página seguinte)

O Comandante provincial Raul Ossufo Omar e Benedito Guimino edil de Inhambane foram entre os presentes na cerimónia
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Perdeu a vida, vítima de do-
ença, na manhã de terça-feira 
da semana passada, na sua re-
sidência, em Maputo, o vice-
-ministro da Ciência de Tecno-
logia, Ratxide Gogo, confirmou 
um comunicado de imprensa 
do Conselho de Ministros.

Natural do Lago, na província 
de Niassa, Gogo nasceu a 24 
de Dezembro de 1960. Exer-
ceu a função de governador 
provincial de Tete. Licenciado 
em Engenharia Mecânica pela 
Universidade Eduardo Mondla-

ne, Ratxide Gogo foi director-
-adjunto do Secretariado Téc-
nico de Administração Eleitoral 
(STAE) e viu o seu nome asso-
ciado à fraude eleitoral que tirou 
a vitória a Afonso Dhlakama em 
1999, e ficou conhecido como 
“o homem dos computadores”. 

O Conselho de Ministros, 
nos termos do no 1 do Artigo 
48, conjugado com a alínea k), 
do Artigo 47, do Decreto no 
47/2006, de 26 de Dezembro, 
decidiu que fosse realizado um 
Funeral Oficial. (Redacção)

Morreu Ratxide 
Gogo, vice-ministro 
da Ciência e Tecnologia

O enterro realizou-se na passada 
quinta-feira em Maputo

(Continuação da página anterior)

Augusto Manuel, líder comunitário de Conguiana

va um posto policial para 
combater os criminosos.

“Temos escolas. Os nos-
sos filhos estudam. Temos 
um hospital onde as nossas 
mulheres dão parto. Valeu 
esta iniciativa da Barra 
Lodge e Wagaia”, disse.

Fim dos roubos e justiça 
pelas próprias mãos

A administradora da ci-
dade de Inhambane, Elsa 
Tomo, disse que, com 
a inauguração do posto 
policial de Conguiana, 
todos os casos que eram 
levados ao posto do Tofo 
ou casos de justiça que 
era feita pela população 
devem ser canalizados 
às autoridades policiais. 

Segundo Elsa Tomo, esta 
infra-estrutura irá tam-
bém reduzir a distância 
que a população percor-
ria em busca de soluções 
para os seus problemas. 

“Queremos apelar a to-
dos para que não recorra-
mos à justiça pelas pró-
prias mãos. Temos aqui 
bem perto das nossas ca-
sas um posto policial para 
resolver os nossos proble-
mas. Quero também pedir 
para que olhemos para os 

elementos das forças da 
lei e ordem como elemen-
tos de protecção”, disse.

Comandante provincial 
pede mais

O comandante pro-
vincial da PRM em 
Inhambane, Raul Os-
sufo Omar, pediu aos 
operadores turísticos a 
aquisição de meios de 
combate aos incêndios.

“Os incêndios são mui-
tos aqui nas estâncias, e 
em algum momento redu-
zem a nossa capacidade de 
intervenção. Por isso, os 
operadores turísticos são 
convidados para apoia-
rem a Polícia na aquisi-
ção de meios de comba-
te aos incêndios”, disse.

Explicou que o posto 
policial inaugurado tem 
a designação de “sec-
tor maior”, o que signi-
fica que este local não 
chega a ser uma esqua-
dra da Polícia como tal.

Guimino fala de 
mais-valia

O presidente do Conse-
lho Municipal de Inham-
bane, Benedito Guimino, 
disse que esta infra-es-

trutura vai trazer bene-
fícios para os munícipes 
residentes nesta parcela 
da cidade de Inhambane, 
uma vez que, para encon-

trarem os serviços da Po-
lícia tinham que se deslo-
car mais 10 quilómetros, 
para o posto policial do 
Tofo ou para a cidade de 

Inhambane. Assim, a dis-
tância ficou reduzida em 
alguns quilómetros para ir 
em busca destes serviços.  
(Canal de Moçambique)
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Nacional

  Cláudio Saúte

Os alunos da Escola Secundá-
ria “12 de Agosto” e da Escola 
Primária Completa de Conguia-
na, no município de Inhamba-
ne, não tiveram aulas, na manhã 
da terça-feira da semana passa-
da, para assistirem à cerimónia 
de inauguração e entrega do 
posto policial de Conguiana. 

Entretanto, o director da 
Educação da cidade de Inham-
bane, Lino Digombe, diz que 
ninguém deu ordens de encer-
ramento das escolas. Segundo 
a fonte, os alunos abandonaram 
as aulas por iniciativa própria, 
por ouvirem ritmos de batuques.

Verdade ou não, o certo é 
que, naquela manhã, não hou-
ve aulas nas duas escolas. Os 
alunos chegaram ao local da 
inauguração do posto alinha-

  Bernardo Álvaro

Cinco indivíduos foram deti-
dos na semana passada no posto 
administrativo de Chicumbane, 
província de Gaza, indiciados 
de terem queimado as nádegas 
e pernas de uma mulher de 28 
anos de idade e de, posterior-
mente, terem-lhe roubado 7300 
randes. O porta-voz da Polícia 
da República de Moçambi-
que em Gaza, Jeremias Langa, 
disse ao “Canal de Moçambi-
que” que, para além daquele 
crime, os indivíduos são indi-
ciados de roubos em viaturas 
e residências em Chicumbane.

Segundo Langa, o assal-
to ocorreu na casa da mulher, 
quando esta se encontrava a 
dormir na companhia do na-
morado. A Polícia conta que o 
namorado facilitou a entrada 
dos bandidos no interior da 

dos em fila e orientados por 
alguns professores. Os alu-
nos da Escola Primária Com-

casa, fornecendo todas as in-
formações. Segundo a Polícia, 
a mulher é uma importadora 
informal ou “mukherista”. O 
valor roubado destinava-se 
a compras na África do Sul.

“Os bandidos amarraram a 
mulher e introduziram uma 
capulana na boca, para que ela 
não gritasse. De seguida, aque-
ceram um ferro eléctrico que 
traziam e queimaram as per-
nas e as nádegas, obrigando-a 
a revelar o esconderijo do di-
nheiro”, disse Jeremias Langa, 
explicando que “não fizeram 
nada ao namorado, que, na 
ocasião, se encontrava também 
dentro da casa, com a vítima”.

Os cinco indivíduos con-
fessaram o crime e disseram 
que foi o namorado, de nome 
Arsénio, que deu a infor-
mação de que a mulher ti-
nha dinheiro dentro de casa.

pleta de Conguiana foram os 
primeiros a chegar, acompa-
nhados por três professores.

As autoridades dizem que, 
para além de terem neutra-
lizado os cinco indivíduos, 
detiveram o namorado, que 
tinha um outro processo cri-
minal no Bilene, onde se en-
contra neste momento preso.

Trinta minutos mais tarde, 
chegavam os alunos da Esco-
la Secundária “12 de Agosto”, 

A Polícia recuperou, na pos-
se dos malfeitores, uma via-
tura “minibus” que era usada 
no transporte dos bens rouba-
dos, uma geleira, oito cadeiras 
plásticas, quatro DVD’s, três 
televisores, três amplifica-

também orientados por três pro-
fessores. Por isso, a tese do di-
rector da cidade de que os alunos 
abandonaram as aulas por ouvir 
o som de batuques cai por terra.

Director da Educação diz que 
os alunos fugiram

O director da Educação da 
cidade de Inhambane, Lino 
Digombe, disse que não houve 
nenhuma orientação das autori-
dades da Educação para não se 
estudar, naquelas duas escolas.

“Não houve nenhuma orienta-
ção. Acredito que, quando ouvi-
ram os batuques, abandonaram 
as escolas e dirigiram-se ao lo-
cal. A Escola Secundária ‘12 de 
Agosto’ é longe. Talvez, ao pas-
sarem por ali a caminho ou de 
volta da escola, interessaram-se 
pela batucada e entraram”, dis-
se. (Canal de Moçambique)    

dores, cinco colunas de som, 
uma chaleira eléctrica, 37 sa-
bonetes, duas estantes plás-
ticos, um “laptop” com dois 
carregadores, um micro-ondas, 
um conjunto de terrinas, um 
par de óculos, uma rebarba-
dora, um ferro de engomar, 
que usaram para queimar as 
nádegas da mulher, e diversos 
produtos alimentares, que in-
cluem, arroz, massa espargue-
te, óleo alimentar, embalagens 
de caldo e bebidas alcoólicas.

Ainda segundo a Polícia em 
Gaza, parte dos bens recupe-
rados, incluindo o ferro de 
engomar, que foi encontrado 
com parte da pele das nádegas 
e das pernas da mulher, per-
tence a um médico ao serviço 
do Hospital Rural de Chicum-
bane, que dias antes sofrera 
um roubo na sua residência. 
(Canal de Moçambique)

Alunos da Escola Secundária 12 de Agosto e EPC de Conguiana

No bairro de Conguiane, em Inhambane

Alunos forçados a abandonar aulas para 
assistirem à inauguração de posto policial

Em Xai-Xai, província de Gaza

Malfeitores queimam nádegas de mulher 
e roubam mais de 7 mil randes

O director da Educação da cidade de Inhambane, Lino Digombe, diz que os alunos 
fugiram das escolas para irem assistir a batuques.
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Ciência e Tecnologia

Computadores usados pela 
Nato, União Europeia, go-
verno da Ucrânia e empre-
sas dos sectores da energia 
e das telecomunicações fo-
ram atacados porhackers que 
aproveitaram uma vulnerabi-
lidade no Microsoft Windo-
ws para entrar nos sistemas.

O ataque informático foi 
divulgado ultima terça-feira 
(dia 14) pela empresa de ci-
bersegurança iSight Partners, 
que tem vindo a verifi car uma 
crescente actividade de ciber-
-espionagem a partir da Rús-
sia. “Estamos a rastrear cam-
panhas activas de pelo menos 
cinco equipas de intrusão 
distintas”, indica no seu site.

A empresa diz não ter infor-
mações sobre os dados que fo-
ram pesquisados pelos hackers, 
mas considera que o objectivo 
do ataque terá sido o acesso a in-

O Dropbox, serviço que 
permite armazenar e partilhar 
fi cheiros, a partir do concei-
to de computação em nuvem, 
terá sido alvo de um ataque 
informático às palavras-passe 
de sete milhões de contas. A 
operação foi anunciada numa 
mensagem anónima publica-
da no site Pastebin, na qual 
são pedidos donativos em Bi-
tcoins para que sejam divul-
gados mais dados. A empresa 
nega ter sido alvo de hackers.

A mensagem anónima, pu-
blicada na tarde da última se-
gunda-feira (dia 13), divulga 
uma lista de 400 emails, todos 
começados pela letra B, e a sua 
respectiva palavra-passe. Os 

formações sobre a actual crise na 
Ucrânia, bem como a documen-
tos relacionados com diploma-
cia, energia e telecomunicações. 
A suspeita da iSight Partners 
foi criada com base em emails 
de phishing usados para infec-
tar os computadores dos alvos.

Entre as cinco equipas in-
vestigadas pela empresa está a 
Sandworm, como foi apelida-
da, e sobre a qual recaem fortes 
suspeitas de desenvolver uma 
campanha de ciber-espionagem. 
A Sandworm está a ser vigiada 
pela iSight Parteners desde os 
fi nais de 2013, apesar de a sua 
origem datar de 2009. O seu mo-
dus operandi nos últimos cinco 
anos tem-se baseado no envio 
às vítimas de emails com do-
cumentos infectados em anexo.

Em Agosto deste ano, os 
hackers atacaram o governo 

hackers alegam que esta é uma 
“primeira provocação… apenas 
para pôr as coisas a avançar”, 
cita o site de notícias CNET.

ucraniano e pelo menos uma 
organização das Nações Uni-
das. Um mês depois, avança 
a iSight Parteners, a equi-
pa começou a explorar vul-
nerabilidades no Microsoft 

Para já, não há qualquer in-
dicação sobre como foi feito 
o ataque. Os hackersameaçam 
agora revelar fotografi as, ví-

Windows, tendo a empresa 
de tecnologia sido alertada.

Um porta-voz da Microsoft, 
citado pela Reuters, afi rmou que 
a empresa de tecnologia preten-
de lançar esta terça-feira uma 

deos e outros fi cheiros, pe-
dindo em troca donativos.

O Dropbox enviou um comu-
nicado ao site The Next Web a 
negar que tenha sido alvo de um 
ataque informático directo. Se-
gundo a nota, “os nomes de uti-
lizadores e palavras-passe foram 
infelizmente roubados a partir 
de outros serviços e utilizados 
para tentar aceder a contas no 
Dropbox” e outros sites. A em-
presa afi rma ainda que já tinha 
detectado tentativas de acesso 
ilegal a contas dos seus utiliza-
dores e que a “grande maioria 
das palavras-passe divulgadas 
expiraram há algum tempo”.

O Dropbox garante no seu 
site que utiliza métodos de 

actualização automática das 
versões afectadas do Windows.

Nenhuma das organiza-
ções que foi alvo de ata-
ques informáticos comentou 
o caso até agora. (Público)

encriptação tanto para dados 
armazenados como para parti-
lhados e que as suas aplicações 
e infra-estruturas são testadas 
com regularidade quanto à sua 
segurança e vulnerabilidades. 
Além destas garantias, o serviço 
aconselha os utilizadores a uti-
lizarem o sistema de dupla ve-
rifi cação para a palavra-passe.

O ataque surge dias depois 
do antigo analista informático 
Edward Snowden ter afi rmado 
que serviços como o Dropbox, 
Facebook e Google não garan-
tem a privacidade total dos seus 
utilizadores, aconselhando a 
que se utilizem ferramentas de 
encriptação de dados. (Público)

NATO, UE e governo ucraniano foram 
alvo de ataque informático russo

Hackers anunciam roubo de palavras-passe 
de sete milhões de contas no Dropbox

Empresa de cibersegurança detectou actividade criminosa a partir da Rússia por 
parte de hackers que já estarão activos há cinco anos.

Serviço afirma que dados foram roubados a partir de outros sites.
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Desporto

  Cláudio Saúte

Passam 45 dias após o pre-
sidente do Comité Olímpico de 
Moçambique, Marcelino Maco-
me, ter anunciado a existência 
de bolsas de solidariedade olím-
pica, um mecanismo interna-
cional de preparação dos atletas 
de diferentes países para a sua 
participação em competições 
olímpicas, mas até hoje os atle-
tas ainda estão em Moçambique 
sem qualquer tipo de informa-
ção. Foi dito que os estágios 
começariam em princípios de 
Outubro, e o mês já vai ao meio. 

O secretário-geral do Comité 
Olímpico de Moçambique, Aníbal 
Manave, diz que os atrasos têm 
a ver com questões burocráticas, 
tais como os vistos e a disponi-
bilidade dos centros de estágios. 

O “Canal de Moçambique” 
conseguiu chegar à fala com três 
dos seis atletas bolseiros, mas, 
por temerem ameaças e repre-
sálias, não aceitaram entrar em 

detalhes sobre o ponto da situa-
ção da viagem. Apenas disseram 
que o Comité Olímpico de Mo-
çambique é que está a coordenar.

Os seis bolseiros estarão dis-

tribuídos por seis centros de alto 
rendimento reconhecidos pela 
Solidariedade Olímpica Interna-
cional e com possibilidade de par-
ticiparem em muitas competições 

internacionais, em função das 
especialidades e das condições 
oferecidas para a sua preparação. 
Conheça os bolseiros a seguir.

Alberto Mamba (atletismo)

Nascido a 9 de Outubro de 
1994, é da modalidade de atle-
tismo, na especialidade de 800 e 
1500 metros. Este atleta esteve 
recentemente nos Jogos da Com-
monwealth, na cidade escocesa 
de Glasgow, e no Campeonato 

Africano de Atletismo, em Mar-
rocos. Além de ter viajado para 
a Escócia sem treinador, Alberto 
Mamba chegou a pernoitar nos 
bancos do Aeroporto de Londres, 
a caminho de Marrocos, tudo 
por culpa do Comité Olímpico 
de Moçambique e da Federa-
ção Moçambicana de Atletismo. 

Alberto Mamba tem como me-
lhores marcas: 1 minuto e 46,68 
segundos nos 800 metros, e 3 mi-

Curt Cout sempre esteve no Centro de Alto Rendimento em Pretória. A bolsa atribuída encontra lhe pelo caminho

Alberto Mamba

 Maria Manuela

Bolsas Olímpicas prometidas a 
atletas continuam uma incógnita  

(Continua na página seguinte)
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Desporto

nutos e 44,47 segundos nos 1500 
metros. Venceu várias vezes os 
800 e os 1500 metros no Cam-
peonato Nacional. Ele vai treinar 
no HPTC de Eldoret, no Quénia.

 Creve Machava (atletismo)  

Tem 18 anos de idade. Nasceu a 
8 de Fevereiro de 1996. É da mo-
dalidade de atletismo. A sua espe-
cialidade é os 400 metros barreiras.

Os melhores tempos de Creve 
Machava são: 51,97 segundos nos 
400 metros barreiras, e 14,31 se-
gundos nos 110 metros barreiras. 
Já conquistou a Medalha de Bron-
ze no Campeonato Africano na 
categoria de Juvenis (110m bar-
reiras), a Medalha de Bronze no 
Campeonato Regional de Seniores 
(400 metros barreiras) e foi várias 
vezes campeão nacional de 100 
metros, 110 metros barreiras, 200 
metros e 400 metros em Junio-
res e em Seniores. Ele vai treinar 
no HPTC de Dakar, no Senegal.

Kurt Couto (atletismo) 

Nasceu a 15 de Maio de 1985. 
Tem 29 anos. A sua especialidade 
é os 400 metros planos. O seu me-
lhor tempo de sempre foi de 46,50 
segundos em 2006. Actualmente 
a sua marca é 51,97 segundos. 

Kurt Couto já conquistou a Me-
dalha de Prata nos Jogos Africa-
nos de 2011, a Medalha de Ouro 
nos Jogos da Francofonia de 2006 
e a Medalha de Bronze nos Jo-
gos da Lusofonia de 2009. Mar-
cou presença em três edições dos 
Jogos Olímpicos (Atenas 2004, 

Pequim 2008 e Londres 2012). 
Alcançou as meias-finais, em 
2012, nos 400 metros barreiras 
masculinos. O seu local de treino 
é no Centro de Alto Rendimen-
to de Pretória, na África do Sul. 
Kurt Couto vive naquele país.

Neuso Sigaúque (judo) 

Nasceu a 11 de Fevereiro 
de 1985. A sua modalidade é 
o judo na categoria dos 60 kg.

As suas conquistas são: Meda-
lha de Prata no African Open Port 
Louis de 2013, foi quatro vezes 
campeão da África Austral (Zona 
VI) em 2008-2011, Medalha de 
Prata no Torneio Interclubes de 
Portugal em 2007. Participou 
nos Jogos Olímpicos de 2012.

O seu local de treinamen-
to é o IJF Training Centre de 
Tashkent, no Uzbequistão.

 Maria Manuela (boxe)

Tem 19 anos. Nasceu a 31 de 
Janeiro de 1993. Ganhou uma 
Medalha de Bronze nos Jogos da 
Commonwealth. Outras partici-
pações: Campeonato Africano 
das Zonas 4 e 6; Campeonatos 
Nacionais da África do Sul, onde 
tem treinado. Local de treino: 
Holly Trinity, na Irlanda do Norte.

Jannah Sonnenschein 
(natação)

Nasceu a 24 de Abril de 1996. 
Tem 18 anos. Especialidades: 100 
e 200 metros mariposas. Melhor 
tempo: 1:03:50 nos 100 metros 
mariposa. Principais participações: 
Jogos Olímpicos da Juventude. 
Vai treinar em El Paso, no Texas, 
Estados Unidos. Já esteve no PSV 
Eiffel Swimmers, na Holanda.

Bolsas internas

Marcelino Macome explicou 
naquele dia que, para além dos seis 
atletas cujas bolsas serão suporta-
das na totalidade pela Solidarieda-
de Olímpica, existem ainda outros 
sete que terão, por enquanto, bol-
sas internas, suportadas pelo Co-
mité Olímpico de Moçambique.

Trata-se de Augusto Mathu-
le, Juliano Máquina (boxe), Síl-
via Panguana, Flávio Siholhe 
(atletismo), Mussa Tualbutine 
e Joaquim Lobo (canoagem).

Estas bolsas consistem no apoio 
financeiro aos atletas com subsídio 
de transporte e alimentação, assim 
como em assegurar as deslocações 

para a sua participação em tor-
neios internacionais, a sua prepa-
ração em centros de treino no es-
trangeiro e visitas de trabalho aos 
potenciais centros de treino para 
posterior colocação dos atletas.

Comité Olímpico diz que são 
questões burocráticas 

Em contacto com o “Canal 
de Moçambique”, o secretário-
-geral do Comité Olímpico de 
Moçambique, Aníbal Manave, 
disse que os atrasos têm a ver 
com questões burocráticas, que 
estão fora do controlo do Comi-
té Olímpico de Moçambique. 

“Tenho que verificar, em função 
dos programas deles. Já identi-
ficámos os espaços, agora esta-
mos na fase de obtenção vistos. 
Temos países como Uzbequistão 
que não têm uma Embaixada, e 
nem nos países vizinhos” disse.

Manave explicou que, além 
deste pormenor, os centros, nes-
ses países, devem informar que 
os atletas podem seguir viajem.

“Nós também queremos 
que os atletas saiam do país o 
mais breve possível, porque 
aqui não estão treinar”, dis-
se .(Canal de Moçambique)

 Creve Machava

Neuso Sigaúque Aníbal Manave, secretário-geral do Comité Olímpico de Moçambique 

Jannah Sonnenschein 

(Continuação da página anterior)

publicidade
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Economia e Empresas

  Raimundo Moiane

O Reino da Noruega vai de-
sembolsar 90 milhões de dó-
lares norte-americanos para 
financiar a construção da li-
nha de transporte de ener-
gia eléctrica Tete-Maputo.

A embaixadora do Reino 
de Noruega em Moçambique, 
Mette Masst, que revelou este 
facto numa entrevista exclusiva 
à nossa Reportagem, explicou 
que o financiamento insere-se 
no âmbito das relações bilate-
rais entre o seu país e Moçam-
bique no domínio da energia.

Segundo a embaixadora do 
Reino da Noruega em Moçam-

bique, para além da espinha 
dorsal, os 90 milhões serão 
aplicados também na constru-
ção da Linha Maputo-Malawi, 
cujo projecto se encontra pa-
ralisado devido à falta de fi-
nanciamento, tal como aconte-
ce com a Linha Tete-Maputo.

A Linha Tete-Maputo, con-
siderada como espinha dorsal 
pela sua importância na melho-
ria do fornecimento e da quali-
dade de energia eléctrica na zo-
nal sul, é um projecto avaliado 
em 2,7 biliões de dólares norte-
-americanos e inclui duas linhas 
de transporte de energia eléctri-
ca, sendo a primeira de corrente 
alternada, de 400 quilowatts, 

que liga as províncias de Tete 
e Maputo, e abrangerá todas 
as subestações ao longo do seu 
percurso, para permitir o forne-
cimento de electricidade aos di-
ferentes pontos de consumo, que 
incluem as províncias de Gaza, 
Inhambane, Manica e Sofala.

Esta fase está avalia-
da em cerca de 951 mi-
lhões de dólares americanos.

A segunda linha será de cor-
rente contínua, de 500 quilowat-
ts, orçada em 849 milhões de 
dólares americanos, ligando di-
rectamente as províncias de Tete 
e Maputo, tendo a vantagem de 
sofrer menos perdas de energia, 
tornando-se, por conseguinte, 

um projecto mais económico.
Segundo as autoridades go-

vernamentais moçambicanas, 
pretende-se com este projecto 
reforçar a capacidade da rede de 
transporte de energia eléctrica 
nas regiões centro e sul, a fim de 
estabelecer as bases para uma fu-
tura expansão da capacidade de 
distribuição da EDM na região, 
assim como permitir o transpor-
te de energia de novos projectos 
de produção de electricidade, 
principalmente na província de 
Tete, entre os quais as centrais 
térmicas da Vale Moçambique 
e da Rio Tinto, que realizam 
exploração de carvão mineral.

 Na óptica do Governo mo-

çambicano, este projecto, visa 
dar resposta às necessidades 
que o país enfrenta na área de 
electricidade, incluindo a re-
estruturação, reabilitação e o 
reforço das infra-estruturas 
de transporte e distribuição.

A espinha dorsal possibili-
ta grandes melhorias no siste-
ma de transporte de energia de 
alta tensão em Moçambique.

Recentemente, a Noruega de-
sembolsou 5,3 milhões de dóla-
res norte-americanos para finan-
ciar a conclusão do programa de 
electrificação rural nas provín-
cias de Cabo Delgado e Zam-
bézia. (Canal de Moçambique)

Noruega financia com 90 milhões USD 
a construção da linha de transporte 
de energia Tete-Maputo
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Economia e Empresas

  Raimundo Moiane

O Governo português vai con-
ceder um crédito de 13 milhões 
de dólares norte-americanos 
para apoiar o desenvolvimento 
das Pequenas e Médias Em-
presas (PME) moçambicanas.

Para o efeito, os dois Go-
vernos assinaram, na quinta-
-feira, em Maputo, um acordo 
visando viabilizar a libertação 
do referido fundo, cujos be-
neficiários deverão ter acesso 
ao mesmo através de quatro 
instituições bancárias nacio-
nais: Banco Comercial e de 
Investimentos, Banco Inter-
nacional de Moçambique, 
MozaBanco e Banco Único.

Uma das grandes vantagens 
deste fundo é que os riscos se-
rão cobertos pelo Governo, ou 
seja, os 33% de garantia que 
cada empresa devia apresentar 
como garantia serão assumidos 
pelo Governo moçambicano.

O embaixador português em 
Moçambique, José Duarte, con-

sidera que este crédito constitui 
um importante instrumento no 
domínio do apoio ao desenvol-
vimento empresarial, quer na 

perspectiva do Conceito Estra-
tégico da Cooperação Portugue-
sa, quer na perspectiva da pro-
moção e assistência, conduzida 

pelo Instituto de Promoção das 
Pequenas e Médias Empresas 
(IPEME) para micro, pequenas 
e médias empresas em sectores 

Durante o SIBOS 2014, prin-
cipal evento mundial do sector 
de serviços financeiros, reali-
zado em Boston, nos Estados 
Unidos da América, o Stan-
dard Bank recebeu o prémio 
de melhor banco de custódia 
de valores mobiliários em Mo-
çambique, ou seja, o melhor 
banco em gestão de títulos.

No SIBOS 2014, o Grupo 
Standard Bank recebeu, no total, 
18 prémios de prestígio pelas 
actividades desenvolvidas em 
todo o continente africano, que 
representam o reconhecimento 
da estratégia de negócio do ban-
co centrada no cliente e na sua 
extensa rede bancária em África.

Dois dos prémios foram con-
cedidos na cerimónia de pre-
miação da publicação “EMEA 
Finance”, para Serviços de Te-

relevantes para o fortalecimento 
da estrutura económica produti-
va e competitiva de Moçambi-
que.  (Canal de Moçambique) 

souro; quinze, na cerimónia de 
premiação da publicação “Glo-
bal Finance” para o “Global 
Finance Transaction Proces-
sing”; e um do Asian Banker.

Os prémios da publicação 
“EMEA Finance” 2014, con-
quistados pelo Grupo Standard 
Bank nos “EMEA Finance’s 
Treasury Awards” de 2014, 
correspondem às categorias de 
melhores serviços de gestão 
de capitais em África e melhor 
banco transacional para as ins-
tituições financeiras em África.

Por sua vez, a revista “Global 
Finance” concedeu ao Grupo 
Standard Bank 15 prémios, em 
diversas categorias, incluindo 
o melhor financiamento ao co-
mércio, pagamentos e cobran-
ças, gestão de caixa, gestão de 
liquidez, fundos do mercado 
monetário e subcustódia. (FDS)

Portaugal concede crédito de 13 milhões 
USD para apoiar PME moçambicanas

Standard Bank distinguido com 
prémio de gestão de títulos



Canal de Moçambique | Quinta-Feira, 16 de Outubro de 201426

Internacional

A directora-geral da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 
Margaret Chan, avisou sobre as 
consequências do ébola em pa-
íses com um tecido social e um 
sistema político frágeis, como 
os da África Ocidental, onde a 
epidemia já fez mais de 4000 
mortos: “Nunca vi uma crise de 
saúde ameaçar a própria sobre-
vivência de sociedades e Gover-
nos em países já muito pobres. 
Nunca vi uma doença infecciosa 
contribuir tão fortemente para 
potenciais Estados falhados.”

Chan declarou que o nú-
mero de casos de infecções 
pelo vírus do ébola, que já 
ultrapassaram 8000, segun-
do dados da OMS, estavam a 
crescer exponencialmente nos 
países mais afectados: Guiné-
-Conacri, Libéria e Serra Leoa. 

Na terça-feira, um funcioná-

rio sudanês da ONU morreu na 
Alemanha. Tinha sido levado 
da Libéria para a cidade alemã 
de Leipzig num avião com ala 
de isolamento especial. O ho-
mem, de 56 anos, foi a terceira 
pessoa com ébola a ser tratada 
na Alemanha. Um médico do 
Uganda está ainda a receber 
tratamento num hospital de 
Frankfurt, enquanto um sene-
galês recuperou recentemente 
e teve alta após cinco semanas 
numa clínica em Hamburgo. 

Enquanto a atenção interna-
cional se centrava nos poucos 
casos fora de África, Margaret 
Chan falou do “perigo das cada 
vez maiores desigualdades so-
ciais e económicas”: “os ricos 
têm o melhor tratamento, e os 
pobres são deixados a morrer”.

Um dos americanos conta-
giados pelo ébola, o jornalista 

de vídeo Ashoka Mukpo, falou 
pela primeira vez no Twitter so-
bre a doença: “Agora que tive 
uma experiência em primeira 
mão com a doença”, escreveu, 
a partir da ala de isolamen-
to do Centro Médico do Ne-
braska, “sinto-me ainda pior 
pelo pouco tratamento que os 
africanos doentes recebem”. 

A desigualdade, continuou 
Chan, nota-se no investimento 
das farmacêuticas, que – sem in-
centivo económico para vacinas 
ou outros medicamentos para o 
ébola, que apareceu há 40 anos 
– não desenvolveram produtos.

Mas os riscos de negligen-
ciar os cuidados de saúde em 
países pobres são evidentes 
“quando um vírus mortífero e 
temido atinge os que não têm 
nada e fi ca descontrolado e 
todo o Mundo fi ca em risco”.

Ainda que a situação seja 
muito grave, Chan diz que “o 
pânico está a espalhar-se mais 
depressa do que o vírus”. E citou 
uma estimativa do Banco Mun-
dial, que diz que “90% dos cus-
tos económicos vêm de esforços 
irracionais e desorganizados do 
público para evitar a infecção”.

Enquanto isso, sublinhou, 
“o Mundo está mal prepa-
rado para responder a qual-
quer emergência de saúde 
pública grave e ameaçadora”.

Controlos nos 
aeroportos

Vários países estão a con-
centrar agora as suas aten-
ções em controlos fron-
teiriços para tentar que 
pessoas potencialmente infec-
tadas sejam logo identifi cadas.

O Reino Unido foi o primei-
ro país europeu a introduzir a 
medida, e hoje os passageiros 
que cheguem ao aeroporto lon-
drino de Heathrow vindos dos 
países africanos mais afecta-
dos irão responder a um ques-
tionário, e será medida a sua 
temperatura. O mesmo deverá 
acontecer em breve em Gatwi-
ck e no terminal do comboio 
de alta velocidade Eurostar.

Especialistas contestam esta 
medida, também em vigor nos 
EUA, dizendo que a maioria dos 
suspeitos serão pessoas com gri-
pe e que casos de ébola poderão 
passar na mesma pelo controlo.

Apesar disso, este controlo de 
temperatura de viajantes será 
uma das propostas a discutir 
numa reunião de ministros de 
Saúde da União Europeia mar-
cada para quinta-feira. (Público)

Londres começou a medir a temperatura a passageiros de voos vindos de países afectados  

OMS diz que ébola “é uma crise que 
põe em causa a paz e a segurança 
internacional”

União Europeia discute controlo nas fronteiras, enquanto directora-geral da Organização 
Mundial de Saúde diz que 90% dos prejuízos económicos são causados por pânico 

infundado. Funcionário da ONU morre na Alemanha.



27Canal de Moçambique | Quinta-Feira, 16 de Outubro de 2014

Internacional

O presidente da Ucrânia, 
Petro Poroshenko, afastou 
o ministro da Defesa, aque-
le que personificava os erros 
governamentais no Leste se-
paratista da Ucrânia. O objec-
tivo é limpar o ambiente para 
as eleições legislativas de 26 
de Outubro, sublinhando que 
está em curso um processo 
de paz, apesar de muitos o 
considerarem comprometido.

Oficialmente, Valery Hele-
tey demitiu-se, não foi demi-
tido. O ex-ministro da Defesa 
sai do Governo da pior ma-
neira, com o rótulo de gran-
de responsável pelo fracasso 
da estratégia de Kiev na luta 
contra os separatistas do Leste 
do país, falhanço condensado 
na batalha de Ilovaisk (24 de 
Agosto), a cidade não longe de 
Donetsk onde morreram cen-
tenas de militares ucranianos. 
Esta derrota específica terá 
obrigado Poroshenko a acei-
tar a necessidade de aceitar 
um cessar-fogo e uma solução 
diplomática para o conflito.

Na segunda-feira (dia 13), 
Heletey justificou-se e de-
fendeu as suas decisões, ar-
gumentando que a batalha 
de Ilovaisk também motivou 
mudanças na atitude do Go-
verno de Moscovo no confli-
to ucraniano. Explicou que 
morreram muitos soldados 
russos na batalha. A Rússia 
continua a negar o seu en-

volvimento em Ilovaisk e em 
todo o Leste da Ucrânia. “O 
número de russos mortos pa-
rou a agressão de Putin. Foi 
uma grande ofensiva [russa] 
no território da Ucrânia”, 
disse, citado pela Reuters.

Porém, os analistas polí-
ticos explicaram que, a duas 
semanas das legislativas de 
dia 26, Poroshenko, alvo 
de críticas internas sobre as 
decisões que tomou em re-
lação ao Leste, tinha de dei-
xar cair alguém, e o ministro 
da Defesa era o alvo óbvio.

“Heletey representa mui-
ta coisa negativa. Enquanto 
for visto como o homem de 
Poroshenko, isso é-lhe pre-
judicial”, disse o analista po-
lítico Ostap Krivdik à AFP.

Poroshenko, escreveram 
os analistas ucranianos, não 
pode correr o risco de perder 
as eleições, precisa que os 
partidos aliados e pró-ociden-
tais dominem o parlamento.

Escolheu, para o cargo da 
Defesa, Stepan Poltorak, o 
chefe da Guarda Nacional, 
de 49 anos. O parlamento vai 
pronunciar-se na terça-feira 
sobre o seu nome, mas espe-
ra-se que seja aprovado, até 
devido à forma como o pre-
sidente explicou a mudança.

A Guarda Nacional foi cria-
da em Março, é uma formação 
conotada com a ideologia na-

cionalista e, pelo que se co-
nhece de Poltorak, é favorá-
vel à relação da Ucrânia com 
o Ocidente e a uma integração 
futura nos organismos euro-
peus. Poltorak é considerado 
o homem que conseguiu criar 
uma unidade e uma discipli-
na num grupo potencialmente 
problemático. “Graças a ele, 
a Guarda Nacional deixou de 
ser um conjunto de batalhões 
de voluntários, para ser um 
verdadeiro exército”, disse 
à AFP o especialista mili-
tar Guéorgui Mantchulenko.

Na génese da Guarda Na-
cional estão as tropas do 
Ministério do Interior (a que 
Stepan Poltorak pertencia) da 

era Viktor Ianukovich, a que 
se juntaram os voluntários 
das unidades de autodefesa 
de Maidan (praça onde nas-
ceu a revolta que levou à de-
posição do chefe do Estado).

Poroshenko disse que a 
Guarda Nacional vai ser um 
elemento fundamental e que 
Piltorak é respeitado “pelos 
generais e pelos soldados”. 
“Agradeço o vosso profissio-
nalismo e patriotismo, a vossa 
honestidade e o vosso esfor-
ço para criar, a partir do zero, 
uma Guarda Nacional conhe-
cida pela disciplina e pelo 
combate”, disse o presidente.

Poroshenko quer também 
chegar às negociações com 

o presidente russo, Vladimir 
Putin, numa posição de for-
ça interna, sólido quanto ao 
resultado favorável nas le-
gislativas e com um ministro 
da Defesa totalmente empe-
nhado em acabar, a favor de 
Kiev, com a rebelião sepa-
ratista do Leste. As conver-
sações estão marcadas para 
esta semana, em Milão (Itá-
lia), e Poroshenko não tem 
grandes ilusões sobre o que 
poderá sair delas. Pelo me-
nos foi isso que expressou 
na Internet, onde revela os 
seus pensamentos políticos: 
“Estas conversações não vão 
ser fáceis, mas estou prepa-
rado para elas”. (Público)

O novo ministro da Defesa e Poroshenko, dois homens em sintonia sobre a rebelião no Leste  

Poroshenko nomeia novo ministro 
da Defesa a pensar nas legislativas 
e nas negociações com Putin

O presidente ucraniano parte sem 
ilusões para a reunião desta semana 

em Milão com Vladimir Putin.

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

publicidade



Canal de Moçambique | Quinta-Feira, 16 de Outubro de 201428

Internacional

O sínodo de bispos, que de-
corre no Vaticano, divulgou na 
passada segunda-feira (dia 13) 
um comunicado que prevê al-
gum tipo de integração dos ho-
mossexuais na Igreja Católica.

 Não retirando a condenação 
à homossexualidade, o texto diz 
que este grupo de indivíduos tem 
“dons e qualidades” para ofere-
cer à comunidade cristã. E per-
gunta se a comunidade católica 
poderá “aceitar e valorizar” esta 
orientação sexual sem que isso 
“comprometa a doutrina acerca 
da família e do matrimónio”.

A declaração foi lida no sí-
nodo, que está reunido há uma 
semana no Vaticano (são 200 
bispos), para debater a família 
na sociedade contemporânea 
e em que se previa um con-
fronto entre as posições mais 
ortodoxas e de maior abertu-
ra dentro da Igreja Católica.

“Muitas vezes [os homos-
sexuais] procuram uma Igreja 
que lhes ofereça um lar aco-
lhedor. Serão as nossas co-

munidades capazes de forne-
cer isso?”, diz o comunicado, 
que usa uma linguagem muito 
conciliatória para com os ho-
mossexuais e os divorciados 

católicos, que também são men-
cionados no mesmo documento.

A igreja continua a conde-
nar a homossexualidade, mas 
o texto refere que há aspectos 

valorizáveis nas uniões “gay”, 
ainda que refi ra que estes não 
podem ser colocados no mes-
mo plano que os casamentos 
entre casais heterossexuais.

“A Igreja volta-se respeito-
samente para aqueles que, de 
forma imperfeita e incomple-
ta, querem fazer parte da sua 
vida, apreciando os valores 
positivos que aportam, em vez 
de [se centrar] nas suas limi-
tações e imperfeições”, diz o 
texto, que é ainda provisório. 
Bruno Forte, secretário do sí-
nodo, alertou para isso na con-
ferência de imprensa em que 
o documento foi divulgado e 
disse que este pode ser altera-
do depois de ser submetido a 
maior escrutínio e ao debate 
dos vários pontos nele contidos.

Ainda que provisório, o tex-
to foi imediatamente critica-
do por sectores mais conser-
vadores. “Os que controlam 
o sínodo traíram os católicos 
no Mundo todo”, disse à Reu-
ters John Smeaton, fundador 
do grupo conservador “Voi-
ce of the Family”, para quem 
este é “um dos piores docu-
mentos ofi ciais redigidos na 
História da Igreja”.  (Público)

“Chegou o momento de apos-
tar na alternância de poder”, 
disse a candidata ecologista. 
Tudo fi ca mais difícil para Dil-
ma Rousseff.

A candidata ecologista brasi-
leira, Marina Silva, que fi cou em 
terceiro lugar na primeira vol-
ta das presidenciais brasileiras, 
anunciou no passado domingo 
(dia 12) o seu apoio ao candida-
to social-democrata Aécio Neves 
(PSDB), rival da presidente Dil-
ma Rousseff na segunda volta 
das presidenciais marcada para 
26 de Outubro. “Chegou o mo-
mento de apostar na alternância 
de poder. Declaro o meu voto e 
o meu apoio à sua candidatura. 
Votarei em Aécio e apoiá-lo-ei”, 
declarou Marina Silva, depois de 

ler uma carta explicando os seus 
motivos e elogiando as alterações 
positivas no programa do PSDB.

No sábado (dia 11), Aécio Ne-
ves tinha-se declarado disposto 
a cumprir várias das exigências 
feitas por Marina em troca do seu 
apoio. Numa carta aberta, o candi-
dato do PSDB comprometeu-se a 
tornar seus uma série de compro-
missos de carácter social e eco-
logista defendidos por Marina.

Recorde-se que Marina Silva 
assumiu a candidatura à pre-
sidência do Brasil pelo Parti-
do Socialista Brasileiro (PSB) 
depois da morte do candidato 
Eduardo Campos num aciden-
te de avião no dia 13 de Agosto. 
Após uma campanha em que as 
sondagens a colocavam à fren-
te de Aécio Neves quase até ao 

dia das eleições, acabou por fi -
car em terceiro lugar, guardiã 
de mais de 20 milhões de votos.

“Faço esta declaração como 
cidadã brasileira independente, 
que continuará livre e coeren-
temente as suas lutas e batalhas 
no caminho que escolheu. Não 
estou com isso a fazer nenhum 
acordo ou aliança para governar. 
O que me move é a minha cons-
ciência, e assumo a responsabi-
lidade pelas minhas escolhas”, 
afi rmou Marina Silva em confe-
rência de imprensa em São Paulo.

As coisas tornam-se assim 
mais difíceis para Dilma, que nas 
duas primeiras sondagens efec-
tuadas após a primeira volta já 
surge ligeiramente atrás de Aécio 
Neves. Este pode agora contar, 
para além dos votos do centro-

-direita, com os muitos desilu-
didos da esquerda que votaram 
em Marina. Tanto o PSB como 
a “Rede Sustentabilidade”, fun-
dada por Marina, já tinham for-
malmente declarado o seu apoio 
a Aécio (no caso da “Rede”, 
aos seus apoiantes também foi 
dada a opção de votar branco ou 
nulo, tudo menos Dilma). Falta-
va só a palavra fi nal de Marina.

A presidente, Dilma Rous-
sef, já reagiu, dizendo que este 
apoio não signifi ca que os 22 
milhões de eleitores de Mari-
na passem para Aécio: “Não 
acredito em transferência au-
tomática de votos”, declarou.

Dilma citou o apoio que re-
cebeu do governador de Paraí-
ba, Ricardo Coutinho, do PSB, 
como exemplo da divisão dos 

apoiantes de Marina, mesmo 
entre fi guras importantes do 
partido de Eduardo Campos.

Mas, dando uma facada em par-
tes do programa eleitoral dos par-
tidos rivais, citou afi nidades nos 
dois para criticar: “Eles são a fa-
vor de reduzir o papel dos bancos 
públicos, nós não somos. Porque 
isso signifi ca acabar com o pro-
grama ‘Minha casa, minha vida’, 
concretamente”, continuou, refe-
rindo-se ao programa de compra 
de habitação do Governo lança-
do em 2009. “Tem coisa que eu 
não incorporo no meu programa 
nem que a vaca tussa”, disse 
Dilma, citada pelo jornal “Folha 
de São Paulo”: “Não incorporo 
reduzir o papel de banco públi-
co, não incorporo fl exibilizar 
direito do trabalho”. (Público)

O Papa Francisco convocou o sínodo para debater a família na sociedade contemporânea  

Igreja Católica admite alguma 
integração aos homossexuais

Marina Silva anuncia apoio a Aécio 
Neves mas diz que continuará livre

O documento é provisório e perspectiva uma abertura aos “gay” e aos divorciados.
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O reaparecimento parece tão 
misterioso como o desapare-
cimento. Após 40 dias sem ser 
visto em público, o líder norte-
-coreano, Kim Jong-un, foi 
fotografado numa visita a um 
novo centro residencial cien-
tífi co e um novo Instituto de 
Energia da Academia das Ci-
ências. Vinha apoiado numa 
bengala, e os órgãos de infor-
mação estatais que relataram 
a visita não indicaram quando 
tinha sido feita a visita, nem de-
ram qualquer explicação para o 
seu desaparecimento anterior.

As imagens mostram uma 
típica “visita de orientação de 

campo” do líder norte-coreano, 
rodeado pela habitual grupo de 
generais e responsáveis do par-
tido. As imagens publicadas no 
jornal ofi cial do partido, “Ro-
dong Sinmun”, mostravam ape-
nas o detalhe da bengala, mas a 
causa não era referida no texto.

A última vez que Kim Jong-
-un tinha sido visto em público 
fora a 3 de Setembro, num con-
certo com a sua mulher. A au-
sência – especialmente porque 
falhou o aniversário da funda-
ção do partido no poder, e não 
apareceu também na comemo-
ração do dia fundação do país 
– motivou especulação sobre se 

teria sido vítima de uma doença 
grave ou de um golpe, e se esta-
ria ainda no poder num dos re-
gimes mais fechados do mundo.

Esta não foi a primeira vez 
que Kim desapareceu, mas o 
facto de ter falhado as duas 
datas foi especialmente nota-
do. Entre os rumores para a 
ausência estavam problemas 
ortopédicos, que o uso da ben-
gala parece ter confi rmado.

Apenas há especulações, que 
vão desde o ter-se magoado num 
tendão durante um exercício mi-
litar em que resolveu participar, 
até problemas causados ou pio-
rados pelo seu visível excesso 

de peso (aparentemente proposi-
tado para aumentar a parecença 
com o avô, o fundador da dinas-
tia ditatorial do país comunista).

“Independentemente de que 
ferimento tenha tido, não há 
qualquer indicação de que este-
ja a perder poder, ou que esteja 
a ser desafi ado por alguém no 
poder”, comentou Paik Hak-
-soon, perito sobre a Coreia do 
Norte do Instituto Sejong (perto 
de Seul). “Está tudo normal.”

No entanto, algo mudou: ima-
gens televisivas antes do desa-
parecimento já tinham mostra-
do Kim a coxear, com uma voz 
“off” a revelar que o líder estava 

a sofrer de algum “desconforto”.
Antes, os líderes eram apre-

sentados como entidades quase 
divinas, sem doenças ou fra-
quezas. “Kim Jong-un reapare-
ceu fi nalmente, e tornou-se um 
homem de bengala”, escreveu 
Ding Jinlong, escritor e poe-
ta chinês (a China é o maior 
aliado da Coreia do Norte), no 
“site” de “microblogging” “Sina 
Weibo”. “Mostra que a dinastia 
Kim desistiu da divinização. 
No passado, não podiam fi car 
doentes, eram deuses invencí-
veis, agora tornaram-se pessoas 
que nascem, envelhecem, fi cam 
doentes, e morrem.” (Público)

Kim Jong-un nas imagens publicadas pelo diário do partido único da Coreia do Norte. Tudo normal, excepto a bengala  

Kim Jong-un reaparece em público, 
mas de bengala

Rumores continuam, apesar de relato e fotos de visita do líder norte-coreano a centros científicos.

publicidade
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A Acção Democrática Inde-
pendente (ADI), liderada pelo 
ex-primeiro-ministro Patrice Tro-
voada, reivindicou a vitória, com 
maioria absoluta, nas eleições 
legislativas do passado domingo 
(dia 12) em São Tomé e Prínci-
pe. Os resultados ofi ciais não ti-
nham sido divulgados até ao fi m 
da tarde de segunda-feira (dia 13), 
mas líderes de partidos adversá-
rios já reconheceram a derrota.

O jornal digital são-tomense 

“Téla Nón” deu como garantida 
a maioria absoluta reivindicada 
pela ADI e informou que o partido 
de Trovoada, primeiro-ministro 
derrubado em 2012 pela oposi-
ção parlamentar, só não venceu 
no distrito de Caué, no Sul da 
ilha de São Tomé, onde o triunfo 
foi do MLSTP/PSD (Movimen-
to de Libertação de São Tomé e 
Príncipe), antigo partido único.

Trovoada reivindicou a eleição 
de 31 a 33 deputados num parla-

mento de 55. A confi rmar-se, será 
o melhor resultado de sempre da 
ADI, que em 2010 obteve uma 
maioria relativa, elegendo 26 de-
putados. Numa declaração à rádio 
pública do país, o mais que prová-
vel primeiro-ministro considerou 
o resultado uma “enorme respon-
sabilidade”. Milhares de simpati-
zantes com as cores azul e ama-
relo do partido saíram à rua em 
São Tomé para festejar o triunfo.

“A ADI ganhou”, reconheceu 

o presidente do MLSTP, Jorge 
Amado, em declarações à RDP 
África. A vitória da ADI é “legí-
tima e esperada”, disse também 
à estação de rádio Rafael Branco, 
líder do recém-fundado Partido 
da Estabilidade e Progresso So-
cial (PEPS), dissidente do MLS-
TP, de que foi presidente e em 
nome do qual chefi ou o Governo.

Desde o início do multiparti-
darismo, em 1991, nenhum Go-
verno cumpriu os quatro anos 

de uma legislatura. São Tomé e 
Príncipe teve, desde então, 17 Go-
vernos e 14 primeiros-ministros.

Em 2012, a confrontação po-
lítica culminou com o derrube 
do Governo minoritário de Pa-
trice Trovoada pela oposição 
parlamentar. O partido insistiu 
no nome do líder para o cargo de 
primeiro-ministro e reclamou, 
em alternativa, eleições anteci-
padas. Mas o presidente de São 
Tomé e Príncipe, Manuel Pinto 
da Costa, disse que, se então hou-
vesse eleições, “passados alguns 
meses, o país estaria na mesma”.

Pinto da Costa acusou Trovoa-
da de ter agido na altura com “fi ns 
meramente políticos e interesses 
partidários” e deu posse a um Go-
verno liderado por Gabriel Costa, 
dirigente de uma força política 
sem representação parlamentar 
e apoiado pelos 21 deputados do 
MLSTP/PSD, pelos sete do Parti-
do de Convergência Democrática 
(PCD) e pelo único representante 
do Movimento Democrático das 
Forças da Mudança – Partido Libe-
ral (MDFM-PL), do ex-presidente 
Fradique de Menezes. Ao longo 
dos últimos dois anos, Trovoada 
queixou-se de perseguição política

Os desencontros entre Trovada 
e o actual chefe do Estado têm ra-
ízes profundas: vêm dos primeiros 
anos da Independência e culmi-
naram com a prisão, entre 1979 
e 1981, do pai de Patrice, Miguel 
Trovoada, que é agora represen-
tante das Nações Unidas na Gui-
né-Bissau e que então chefi ava o 
Governo do regime de partido úni-
co liderado pela actual presidente.

“Se Trovoada ganhar, há um 
potencial de confl ito com esse 
presidente. O potencial de confl i-
to seria muito maior do que com 
outro partido qualquer”, disse 
ao “Público”, antes das eleições, 
Gerhard Seibert, investigador da 
Universidade da Integração Inter-
nacional da Lusofonia Afro-Bra-
sileira, que há anos acompanha a 
evolução de São Tomé. (Público)

Naomi Campbell prepara-
-se para organizar um des-
fi le de cariz solidário para 
angariar fundos para a in-

vestigação do vírus ébola.
A manequim, de 44 anos, dis-

se à edição britânica da “Vogue” 
que o evento terá lugar duran-

te o “Fashion For Relief”, rea-
lizado em Fevereiro de 2015, 
durante as “Semanas da Moda” 
de Nova Iorque e Londres. (JN)

Partido de Patrice Trovoada com 
maioria absoluta nas legislativas 
de São Tomé e Príncipe

Líderes de forças políticas adversárias já reconheceram derrota. Primeiro-
-ministro derrubado pelo parlamento há dois anos volta ao poder.

Naomi Campbell organiza 
desfile solidário sobre 
o ébola

Patrice Trovoada deverá ter agora maioria absoluta no parlamento  
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A cantora brasileira Da-
niela Mercury, que é um dos 
membros do júri de “The Voi-
ce Kids”, na RTP, celebrou no 
domingo o primeiro ano de 
casamento com a jornalista 

  André Mulungo

O músico moçambicano, 
Edson da Luz, mais conhe-
cido por Azagaia, foi ope-
rado com sucesso ao tumor 
cerebral de que padecia, que 
o havia levado a uma campa-
nha de angariação de fundos. 
Azagaia está neste momento 
no hospital, na Índia (local da 
operação), em recuperação. A 
informação foi tornada públi-
ca no passado domingo (dia 
12) pelos agentes de Azagaia 
na sua página no Facebook. 

Malu Verçosa, com quem as-
sumiu um romance no início 
de 2013.

A propósito, a artista baia-
na foi entrevistada pelo “Jor-

nal Extra”, do Rio de Janeiro, 
ao qual confessou que ainda 
sente muito o preconceito de 
ser casada com outra mulher

“É cansativo, pois preciso 
de lembrar ao Mundo, cons-

tantemente, que estamos ca-
sadas, para que nos tratem 
como se fossemos um casal 
heterossexual”, explicou. E 
foi mais longe: “E ainda há 
os termos preconceituosos. 

“O Mano Azagaia já foi 
submetido à operação ao cé-
rebro com sucesso”, lê-se na 
página “Ajuda o Mano Aza-
gaia”, no Facebook. Azagaia 
continua no hospital, em recu-
peração, e está a ser acompa-
nhado pelos médicos. A ope-
ração decorreu com sucesso. 

Azagaia é um “rapper” mo-
çambicano de intervenção so-
cial. Bastante crítico nas suas 
canções, constitui um incómo-
do para o poder político. Ini-
ciou a sua carreira entre fi nais 
da década de 90 e princípios 

Não nos chamam ‘mulher’, 
mas sim ‘companheiras’”. “O 
nosso amor inspirou as pesso-
as para lutarem por aquilo em 
que acreditam”, acrescentou 
ainda Daniela Mercury. (JN)

de 2000, ao lado do “rapper” 
Escudo (“Dinastia Bantu”). 
Projecta a sua carreira quan-
do lança, em 2007, o “single” 
“As mentiras da verdade” e, 
mais tarde, o seu primeiro ál-
bum, denominado “Babalaze”. 
Em 2013, o “rapper” lançou o 
seu último álbum, denomina-
do “Cubaliwa”. Destacam-se, 
no álbum, as músicas “Revo-
lução, já”, “Homem-bomba”, 
“País do medo”, “Maçona-
ria”, “ABC do preconceito” 
e “A minha geração”. (Ca-
nal de Moçambique)

Daniela Mercury e Malu Verçosa

Daniela Mercury diz que é discriminada 
por ser lésbica

Azagaia operado com sucesso, mas 
continua no hospital em recuperação
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  Matias Guente

Uma fonte dirigente da Direc-
ção Nacional do Orçamento no 
Ministério das Finanças disse ao 
“Canal de Moçambique” que o 
partido Frelimo ordenou às Fi-
nanças para pagarem aos funcio-
nários até à passada sexta-feira, 11 
de Outubro, os salários referentes 
ao mês de Outubro. O pagamen-
to é feito antes do meio do mês 
para que chegue o dia da votação 
com os salários pagos a todos 
os funcionários públicos, como 
forma de aliciá-los para votarem 
na Frelimo e no seu candidato.

Na semana passada, quase todos 
os funcionários públicos já tinham 
recebido os salários referentes ao 
mês de Outubro. Na função públi-
ca, os salários começam a ser pa-
gos normalmente nos dias 18 e 19, 
até ao dia 5 do mês seguinte. Mas, 
neste mês de Outubro, mês das 
eleições, até à passada segunda-
-feira, dia 8, alguns funcionários, 
como, por exemplo, da Educação, 
da Saúde e da Polícia, já tinham os 
seus salários do mês de Outubro. 
O “Canal de Moçambique” con-
firmou, com vários professores, 
enfermeiros e polícias, que estes 
já tinham os salários de Outubro 
no dia 8. O sector da Justiça teve 
os seus salários na passada quinta-
-feira, 9 de Outubro, segundo 
garantiu o dirigente do Ministé-
rio das Finanças que participou 

na operação “salário para votos”.
“Há uma sensação generali-

zada de que este ano o partido 
Frelimo pode perder as eleições. 
Os próprios dirigentes do partido 
Frelimo estão cientes de que estas 
eleições são difíceis. E os funcio-
nários públicos são em bom nú-
mero, e a Frelimo pode aliciá-los 

com salários mais cedo, para um 
efeito psicológico a curto prazo, 
até ao dia das eleições”, comen-
tou aquele dirigente do Ministé-
rio das Finanças. A mesma fonte 
disse também que os dirigentes 
das instituições do Estado reúnem 
aos sábados, em coordenação com 
o Ministério da Função Pública, 

para pressionarem os funcioná-
rios para “votarem bem”. “Votar 
bem”, segundo nos disse a fonte, 
é votar na Frelimo. “Nunca estive-
mos numa situação tão complica-
da quanto a destas eleições. Está 
tudo muito apertado, e pode acon-
tecer uma tragédia”, disse-nos a 
fonte, explicando que “tragédia” 

seria uma pesada derrota do par-
tido Frelimo. Sobre a operação 
“salário para votos”, o “Canal 
de Moçambique” tentou ouvir o 
director nacional do Orçamento, 
para saber o critério que foi usado 
para pagar os salários no dia 8 de 
Outubro, mas a tentativa foi infru-
tífera. (Canal de Moçambique)

Partido Frelimo usa salários para 
para aliciar funcionários públicos 
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