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Afonso Dhlakama, líder da Renamo

  Matias Guente

Não perdeu o estilo nem as 
abordagens peculiares que fazem 
dele um político singular e admi-
rado. Mas agora decidiu anexar a 
calma como instrumento de traba-
lho político, numa altura em que 
se tenta perceber qual será a sua 
próxima acção, comprovada que 
está a fraude eleitoral. Afonso 
Dhlakama, presidente da Renamo, 
aceitou falar ao 

de Moçambiquede Moçambique  para escla-
recer um conjunto de questões e 
situações que são colocadas agora 
que se espera que o Conselho 
Constitucional dê o veredicto fi-
nal, pelo menos no plano oficial e 
legal, sobre as eleições de 15 de 
Outubro passado. Clarificou o seu 
pensamento sobre o Governo de 
Gestão de cinco anos que preten-
de, perante a crise eleitoral, e que 
deve vigorar até 2019. Dhlakama 
diz que o estatuto de Líder da 
Oposição que a Frelimo preparou 
não é para ele: “Pode ser até para 
Nyusi”. Diz que não vai aceitar 
esse estatuto, porque seria trair ele-
mentos que diz prezar bastante: a 
sua consciência, o povo e a sua 
luta. Sobre a fraude, diz que está à 
espera do Conselho Constitucio-
nal “dizer o que vai dizer”, para ele 
actuar; “politicamente”, segundo 
as suas palavras. Falou também da 
decepção que teve com Salomão 
Moyana. “Calma”, foi a palavra 
dominante durante a entrevista, 
para informar ao povo para ter pa-
ciência e que a “revolução ainda 
não terminou”. 

Acompanhe, a seguir, a Grande 
Entrevista. 

Canal de Moçambique (Ca-
nal) – Senhor presidente, as 
eleições aconteceram e estamos 
neste momento à espera do ve-
redicto final do Conselho Cons-
titucional. Que avaliação faz de 
todo o processo eleitoral? São 
estas as eleições de que estava à 
espera?

Afonso Dhlakama – Acho que 
já tive oportunidade de explicar 
isso com pormenor, mas não me 
importo de repetir. A resposta é 
“não”. Não são estas as eleições 
de que estava à espera. Toda a 
gente sabe o que aconteceu no 
dia 15 de Outubro. Não são estas 
eleições que esperávamos, sobre-
tudo com a nova Lei Eleitoral. 
Não digo isso como candidato, 
mas é um sentimento dos eleito-
res. Os eleitores não esperavam 

isto. Esperavam umas eleições 
transparentes, esclarecedoras, 
que pudessem produzir mudan-
ças e alternância governativa.

Canal – Então o que aconte-
ceu?

Afonso Dhlakama – Digo-te 
sem rodeios que o que aconte-
ceu foi que a Frelimo não quis. 
A Frelimo pensou em continuar 
no poder. Fez o mesmo que fez 
em 94, que fez em 99, que fez 
em 2004, que fez em 2009, e um 
pouco nas eleições autárquicas. 

Canal – E o que a Frelimo fez?

Afonso Dhlakama – Fraude! 
Mas quero dizer uma coisa: mes-
mo com estas coisas todas que 
aconteceram, e como há uma cul-
tura de fraude na Frelimo, a Rena-
mo conseguiu demonstrar que é a 
força mais forte em Moçambique. 
O Dhlakama conseguiu demons-
trar que é o líder mais forte de Mo-
çambique. Sem meios, sem nada. 
Sobretudo pelo facto de Dhlaka-
ma ter iniciado a campanha duas 
semanas depois. Eu, até dia 10 de 
Setembro, não estava a fazer cam-
panha. Mas a campanha come-
çou no dia 31 de Agosto, quando 
eu estava ainda na Gorongosa, e 
depois vim assinar o acordo em 
Maputo. Os outros já estavam no 
meio da campanha. Para além de 
terem feito a pré-campanha. Mas, 
mesmo assim, em poucos dias, 
verificou-se que Dhlakama é um 
animal político. Paralisava tudo. 

Cheguei a conseguir desmorali-
zar todos os outros candidatos. 

Canal – Mas isso são glórias 
do passado. O importante é ago-
ra. O que a Renamo está a fa-
zer? O de Moçambiquede Moçambique  
tem travado uma batalha com 
os órgãos eleitorais para saber 
do paradeiro dos editais das elei-
ções. Que informação os seus 
quadros na CNE deram sobre o 
assunto? 

 Afonso Dhlakama – Não 
tenho pormenores sobre o para-
deiro dos editais. Sei que existe 
este problema de editais. Não só 
na CNE. O problema de editais 
começa nas mesas. Os nossos 
delegados que estavam nas me-
sas não receberam os editais. Os 
editais que recebemos, quando 
foram transferidos das mesas 
para as sedes dos distritos para o 
apuramento distrital, muitos deles 
foram falsificados. O que tinha 
300 votos para Dhlakama, quan-
do chegou ao distrito já não tinha 
300. O edital em que Nyusi tinha 
100, quando chegou ao distrito já 
tinha 1000 votos. O problema de 
editais começou nas mesas. Desa-
pareceram editais na Beira, Queli-
mane e em quase todas as cidades. 

Canal – E estando perante 
esta situação, o que a Renamo 
vai fazer? O que o presidente 
Dhlakama vai fazer?

Afonso Dhlakama – Primeiro, 
confirmarmos que houve fraude. 

Canal – E quem deve confir-
mar?

Afonso Dhlakama – Os órgãos 
eleitorais. Eu não quero acreditar 
que os vogais da Comissão Nacio-
nal de Eleições e os directores pro-
vinciais e distritais do STAE e os 
presidentes das mesas sejam anal-
fabetos, que sejam todos de má-fé. 
Não quero acreditar que tenha ha-
vido um erro técnico. É um erro 
planificado num gabinete por al-
guém que queria ganhar as elei-
ções sem ganhar as eleições. É o 
que eu queria dizer ao 

de Moçambiquede Moçambique .

Canal – O expediente está 
agora no Conselho Constitucio-
nal. Pergunto-lhe o que o senhor 
presidente espera que o Conse-
lho Constitucional diga, toman-
do como base que os tribunais 
em Moçambique nunca julgam 
em prejuízo da Frelimo?

Afonso Dhlakama – Não es-
pero nada. Quando eu falei dos 
editais, disse que era uma coisa 
planificada. É uma desorganiza-
ção organizada estrategicamente. 
A fraude foi organizada para favo-
recer o candidato da Frelimo, e o 
Gamito [NR: presidente do Con-
selho Constitucional] faz parte do 
sistema e do regime. O Presidente 
da República é que nomeou o Ga-
mito. O Gamito depende direc-
tamente de Armando Guebuza. 
Por mais que o Gamito, tenha 
boa-fé, ele teme o partido dele, o 
chefe que o colocou lá. Ele não 

vai decepcionar o Guebuza. Ele 
não vai querer morrer tão cedo.

Canal – Morrer, senhor presi-
dente? Como assim? Quem vai 
matá-lo?  

Afonso Dhlakama – Sim. Ele 
não vai querer morrer cedo. Vai 
querer fazer crescer os seus filhos. 
Não vai querer morrer. 

Canal – O que o senhor presi-
dente está a querer dizer?

Afonso Dhlakama – Estou a 
querer dizer que ele não vai dizer 
coisas diferentes daquilo que o 
muçulmano [NR: o muçulmano 
é o sheik Abdul Carimo, presi-
dente da CNE] disse. Vai dizer 
que houve irregularidades, mas… 
“validamos”. Não sei se está a 
entender, meu amigo? Portanto, 
isto já é cultura. Se nós estamos 
calados – e eu, como líder, estou 
calado, – é para não sermos acu-
sados de sermos políticos que não 
seguem a lei. Porque, se fosse ou-
tro, podíamos até parar no Conse-
lho Constitucional e impedir que 
a CNE entregasse o documento, 
porque aquele documento que en-
tregaram é só para aldrabar os mo-
çambicanos. É para nos fazer de 
burros. Não há nada que vai sair 
de lá. Isto tudo é uma brincadeira.

Canal – Mas, senhor presi-
dente, se isto tudo é uma brinca-
deira, não acha que alguém deve 
parar com essa tal brincadeira? 
É que temos o entendimento de 
que um país não pode viver de 
brincadeiras.

Afonso Dhlakama – É preci-
so ter calma. É importante o que 
eu disse antes. Se eu, Dhlakama, 
não fosse um político nato, um 
político que quer acalmar as coi-
sas, não permitiria que a CNE 
fosse entregar aquele documento. 
Porque eu podia parar na por-
ta, e pegar aquele documento e 
rasgar na presença do presidente 
do Conselho Constitucional e na 
presença da CNE. Haviam de me 
perguntar: “Dhlakama é malu-
co?”. Eu havia de dizer: “Não”. 
Porque sei que Gamito não vai 
dizer nada. Mas, como quero 
manter-me como político e se-
guir as leis e tudo, porque eu luto 
pelo cumprimento das leis… Isto, 
para dizer às pessoas que vão ler 
esta entrevista, entenderem bem, 

(Continua na página seguinte)

Dhlakama apela à calma e diz que no momento certo vai agir

“Não vou decepcionar o meu povo”
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que nós sabemos desse jogo de 
manobra. Não há nada de novo. 

Canal – Senhor presidente, 
desculpe-me, mas acho que es-
tou um bocado contrariado. 
Disse que tem condições para 
fazer parar com a “brincadei-
ra”. Não o fez, porque quer 
cumprir a lei. Os recursos da 
Renamo, antes do Conselho 
Constitucional, foram julgados 
improcedentes usando a lei. Não 
sente que eles usam a mesma lei 
para o prejudicar? 

Afonso Dhlakama – Sim, sei. 
Mas é preciso entender que não 
podemos ignorar a lei só porque 
eles não a cumprem. Vamos es-
perar. Um político que não cum-
pre as leis não é um bom político. 

Canal – Insisto, senhor presi-
dente, o que vai acontecer? 

Afonso Dhlakama – É bom que, 
primeiro, se esgote a lei, para que 
as pessoas vejam que a lei se esgo-
tou, de facto, e que já foi demais, 
por isso actuou dessa maneira.

“QUANDO O CONSELHO 
CONSTITUCIONAL DISSER 

QUE NYUSI GANHOU, 
VAMOS ACTUAR”

Canal – O que 
está a dizer é que, 
depois de o Con-
selho Constitu-
cional, que é a 
última parte 
da lei, se pro-
nunciar, a Re-
namo e Afon-
so Dhlakama 
vão reagir?

A f o n s o 
Dhlakama – 
Exactamente. 
É o que estou 
a dizer. Não 
esperem que, 
logo que o Ga-
mito disser que 
Nyusi ganhou, 
Dhlakama vai 
ficar caladinho. 

Agora, vamos seguir a lei, para 
evitar que sejamos acusados de 
não defender as próprias leis pelas 
quais lutamos. Porque este Con-
selho Constitucional resulta da 
luta da Renamo. Queríamos que 
fosse Tribunal Eleitoral. Lutámos 
para que houvesse uma institui-
ção capaz de verificar o cumpri-
mento da lei em Moçambique. É 
nossa luta. Por exemplo, agora, 
quem é que está a fazer com que 
as Forças Armadas sejam Forças 
Armadas republicanas, técnico-
-profissionais? É a Renamo. Se 
a Frelimo insistir que as Forças 
Armadas façam política, então 
vamos ver. Dhlakama quer que as 
leis sejam boas e sejam cumpridas.  

Canal – Mas o que vai aconte-
cer efectivamente? 

Afonso Dhlakama – Não es-
tou a dizer com isso que aquilo 
que o Conselho Constitucional 
disser a favor de Nyusi, quan-
do sabemos que houve fraude, o 
Dhlakama vai ficar conformado. 
Não. Vamos seguir com outros 
meios de luta para repor a verda-

de. Porque o que interessa aqui 
é satisfazer a vontade do povo.

Canal – O que é satisfazer a 
vontade do povo? É que as pes-
soas querem saber, e principal-
mente as que votaram em si e 
sabem que houve fraude, é o que 
vai suceder daqui para a fren-
te. Há um sentimento de que o 
povo fez a sua parte e tudo vol-
ta agora ao senhor presidente.

Afonso Dhlakama – É verda-
de. Todos os dias eu não durmo. 
Este telefone sempre toca.

Canal – Quem telefona para si? 

Afonso Dhlakama – As pesso-
as querem saber o que vai aconte-
cer. As pessoas dizem: “Nós todos 
votámos em si”. Não são pessoas 
do Centro ou Norte, como diziam 
por aí, que são chingondos entre 
eles. Agora Dhlakama é do Xique-
lene, é da Matola-Gare, é de Chai-
mite, em Gaza, já é de Marracue-
ne. É da Maxixe. É gente jovem 
do Sul que me telefona. Dizem: 
“Senhor presidente, nós em grupo 
votámos em si, mas não vimos 

os nossos votos. Vai dei-
xar mesmo assim?”. 

Não são da Beira 
ou Nampula. 

Porque vão 
dizer “Ah, 
é entre eles 
chingon-
dos”, é 
o que a 

Frelimo vai dizer. Mas são pesso-
as de todo o país. O povo já não 
olha para Sul ou Norte. Isso aca-
bou. O povo está unido. São chan-
ganas, bitongas, matswas e rongas 
que votaram em mim em massa 
e que também estão a reclamar.

Canal – E o que esta gente pede 
que o senhor faça em concreto?

Afonso Dhlakama – Dizem: 
“Dhlakama, se você quer decep-
cionar o povo moçambicano, 
fica aí caladinho e recebe uma 
boa casa. Quer estatuto de Lí-
der da Oposição, mas nós não 
queremos isso. Queremos ver-
-te na Ponta Vermelha. Nem 
que seja preciso confusão”. É 
gente daqui do Sul a dizer isso.  

“EU NÃO VOU 
DECEPCIONAR O 

MEU POVO”

Canal – E quando essas pes-
soas perguntam se o senhor pre-
sidente vai deixar isto assim, o 
que o senhor lhes responde? Es-
sas pessoas podem contar consi-
go? Não sairão decepcionadas?

Afonso Dhlakama – Eu cos-
tumo dizer: “Calma!”. Não vou 
decepcionar. A batalha não está 
perdida. Porque o povo é quem 
manda. O povo é soberano. Mes-
mo todos os ditadores do mundo 
caíram, quando o povo decidiu. 

Canal – Mas o que isso quer 
dizer? 

Afonso Dhlakama – O que 
quero explicar ao povo é que eu 
acredito em mim. Tenho capa-
cidade de pôr a Frelimo, o re-
gime, a negociar. Porque quem 
roubou foi o partido Frelimo. 
Não foi Daviz quem roubou. 
Não foi o Raul Domingos. Não 
foi o meu sobrinho Sibindy. 

Canal – Por falar em nego-
ciar, lá fora fala-se de muita coi-
sa. Fala-se de Governo de Ges-
tão, Governo de Transição e até 
de Governo de Unidade Nacio-
nal. Algumas dessas disposições 
administrativas são atribuídas 
como sendo suas sugestões. Gos-
taríamos que clarificasse: o que 
o presidente da Renamo efecti-
vamente propõe?

Afonso Dhlakama – Bom, o 
Dhlakama, primeiro, é um luta-
dor. Esta democracia… Eu pen-

so que é o momento 
para todos os jo-

vens e velhos 

reconhecerem que Dhlakama 
liderou a Renamo, lutou pela 
democracia. Não quero louvor 
nem medalhas, como os outros 
andam aí a se atribuir. Eu não 
preciso disso. O povo reconhe-
ce quem é Afonso Dhlakama. 

GOVERNO DE TRANSIÇÃO 
OU DE GESTÃO ATÉ 2019

Canal – Mas isso não respon-
de à minha pergunta sobre os 
tais modelos de governo. O que 
o senhor defende?

Afonso Dhlakama – Calma, 
vou para aí. O que estou a que-
rer dizer é que, vendo toda esta 
confusão por causa da fraude, o 
Dhlakama ficou com 36%, depois 
de terem roubado, Nyusi ficou 
com 57%, mas ele não é vencedor, 
porque são resultados falsificados 
dos tais editais e actas de que es-
tamos aqui a falar, dos boletins 
pré-votados a favor de Nyusi e da 
Frelimo. Não é preciso ir à escola. 
Qualquer criança de três anos sabe 
que a Frelimo perdeu e roubou 
votos. Então, juridicamente aqui, 
ninguém se pode afirmar como 
vencedor. Ninguém está em condi-
ções de afirmar que foi o vencedor. 
Ninguém. Nem o Dhlakama nem 
o Nyusi. Muito menos o Daviz. 

Canal – E…? 

Afonso Dhlakama – E, ha-
vendo esta confusão, o país não 
pode parar. E o Guebuza tem que 
sair a partir de Janeiro. Tem que 
sair. Se ele não quiser sair, será 
forçado a sair. Se ele pensa que 
haverá matabicho para ele, está 
enganado. Vai sair. E ao sair, o 
país não pode ficar vazio. Tem de 
haver uma estrutura administrati-
va funcional. Por isso eu adiantei. 
A iniciativa foi minha, de Gover-
no de Transição ou de Gestão. 

Canal – O que seria esse Go-
verno e quem o irá liderar?

Afonso Dhlakama – O que 
seria? Seria um Governo que ti-
nha de sair de umas negociações 
sérias. Porque ninguém vai dizer: 
“Eu ganhei, e quero integrar al-
guns”. Ninguém vai dizer isso. 
Muitos confundem. Ouvi alguns 
a dizer: “Isto é perigoso, porque 
a Renamo pode ser engolida”. 
Mas deixa-me esclarecer a estas 
pessoas que a Renamo não está 
para ser convidada por alguém. É 
diferente de alguém que ganhou 
eleições, é presidente e quer le-
var três ministros de cada partido, 
para pôr aqui, e depois engoli-los. 

(Continua na página seguinte)

(Continuação da página anterior)
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Não é disso que estou a falar. E 
isso não se chama Governo de 
Transição. É alguém levar uns 
ministros, integrá-los, para de-
pois corrompê-los e acabar com 
eles. Não é isso que vai acontecer.

Canal – O que vai acontecer?

Afonso Dhlakama – Nós não 
precisamos disso. Não há motivos 
para isso. Porque ninguém ganhou 
as eleições para engolir os outros. 
O que estamos a dizer é que, numa 
situação de crise como esta, que 
os moçambicanos demonstrem 
capacidade académica, técnica e 
política. Nós estudámos. Não so-
mos burros. Somos gente para pôr 
o país a andar. Quando falo disto, 
é a Renamo e a Frelimo sentarem-
-se, e dizer: “Vocês da Frelimo 
roubaram e não vão governar”. E a 
Frelimo vai dizer: “Está bem, vo-
cês da Renamo querem governar, 
mas não têm 50%. O que vamos 
fazer?”. O país é nosso, a solução 
somos nós. O país não pode parar, 
então vamos criar um Governo 
sem dono, sem alguém a recla-
mar que é dono. Um Governo de 
moçambicanos. E este Governo 
deve sair de umas negociações 
duras, políticas e maduras, como 
se fosse um acordo, e esse acordo 
deve funcionar durante os cinco 
anos, até 2019. É fácil. Muitos 
países já fizeram. Muitos países já 
fizeram com sucesso. Os políticos 
sentarem e fazerem um programa 
de governação de cinco anos, di-
zerem o que se pretende fazer na 
saúde durante os cinco anos, o que 
devemos fazer na agricultura, o 
que devemos fazer nos transpor-
tes, quem vai para a saúde, quem 
vai para a agricultura, onde vamos 
buscar dinheiro, e por aí fora…

Canal – Mas há aqui uma si-
tuação que pode criar confusão. 
E o parlamento como vai fun-
cionar?

 
Afonso Dhlakama – Aqui já 

não é aquela coisa de maioria no 
parlamento. Aqui ninguém terá 
maioria. Os deputados vão funcio-
nar de acordo com aquilo que é es-
tipulado no acordo durante os cin-
co anos. A isto chama-se Governo 
de Gestão para ultrapassar a crise 
durante os cinco anos, para fazer 
com que o país funcione e que os 
investimentos continuem a entrar, 
as escolas continuem a formar, os 
hospitais continuem, as obras que 
foram iniciadas continuem, mas 
com um Governo que não é da 
Renamo, não é da Frelimo, mas 
dos moçambicanos. A par disso, 
será criado, ao lado, um Conselho 
Nacional para verificar, fiscalizar 
este Governo até 2019. É fácil. 

A FRELIMO NÃO TEM 
NENHUMA ALA RADICAL 
MAIS DO QUE A RENAMO

Canal – Mas vê a ala radical 
do partido Frelimo a aceitar esse 
modelo administrativo?

Afonso Dhlakama – Meu ami-
go, o que é isso de ala radical? 
Qual radical, qual quê? Quem é 
que não tem ala radical? Na Re-
namo há mais radicais do que na 
Frelimo. Se eu consigo acalmá-
-los, não é porque sou rei, é por-
que me respeitam. Só que eu não 
durmo. Sou político. Eles sentem 
que Dhlakama é “o nosso pai”. 
Tudo aquilo que eu digo, não, ir-
mãos, não é porque eles têm medo 
de mim, é porque me respeitam. 
Porque, se cada um fizesse aquilo 
que entendesse, porque pertence 
à ala radical, meu irmão, tería-
mos feito a guerra. Eu acalmei. 
Se disparámos agora, foi porque 
Armando Guebuza mandou ho-
mens para nos provocar onde 
estávamos sentados, em Sadjund-
jira. Foi uma resposta em defesa 
do direito à vida. Mas não por-
que os generais da Renamo, a ala 
dura, nunca quis. Quis sempre. 

Canal – Portanto, para si, não 
há ala dura na Frelimo?

Afonso Dhlakama – Meu ami-
go, o argumento da ala dura da 
Frelimo não funciona aqui. Temos 
também a ala dura. Até Obama 
tem também ala dura. Mas eu sou 
um líder. Tenho de fazer enten-
der essas pessoas que devemos 
colocar os superiores interesses 
do país acima de qualquer coisa. 

“ESTATUTO DE LÍDER 
DA OPOSIÇÃO NÃO É 
PARA MIM. PODE SER 

PARA NYUSI”

Canal – Senhor presidente, 
o Governo vai apresentar em 
sessão extraordinária na As-
sembleia da República um tal 
estatuto de Líder da Oposição. 
E a apreciação que se tem e que 
é veiculada lá fora é que esse 
documento é a machadada final 
para calar Afonso Dhlakama, 
oferecendo-lhe benesses. Esta lei 
é para si? 

Afonso Dhlakama – Meu ami-
go, esse estatuto não é para mim. 
É uma lei. É para qualquer pes-
soa. Pode ser para Nyusi ou para 
Daviz. Para Guebuza não, porque 
terá estatuto de ex-presidente. Ou 
pode ser para você mesmo, se um 
dia concorrer e for o segundo mais 
votado. O que está a acontecer lá 
fora são interpretações de pessoas 

que não sabem o que vai aconte-
cer. É um assunto novo. E, quan-
do um produto novo aparece no 
mercado, chamamos especialistas 
para interpretarem os efeitos des-
se novo produto. Mas a pergunta 
que me está a fazer é muito im-
portante. Sempre que a Frelimo 
rouba, ficamos maior partido da 
oposição. O que vão apresentar 
no parlamento é uma lei para o 
país, o próprio Nyusi pode ser 
líder da oposição. Só que estão a 
interpretar para dar a entender que 
Dhlakama vai ficar satisfeito por-
que vai ter uma casa, carro, salário.

Canal – Então a referida lei 
não é para si?

Afonso Dhlakama – Meu 
amigo, não é hoje, vinte anos de-
pois, que eu vou querer isso. Se 
eu quisesse coisas dessas, teria 
exigido já em 94, quando me rou-
baram. Não seria hoje que eu iria 
querer esse estatuto. A ideia até 
que é boa, mas não é para mim. 
É para qualquer moçambicano 
que seja o segundo mais votado. 

Canal – Eu faço-lhe esta per-
gunta, senhor presidente, por-
que coloca-se aqui uma questão 
de “timing”. Estamos a sair de 
umas eleições em que houve 
fraude, há um partido a exi-
gir a anulação e com potencial 
comprovado para inviabilizar 
as decisões dos órgãos eleitorais, 
e, em cima do joelho, elabora-se 
um estatuto para ser entregue 
ao parlamento em sessão extra-
ordinária. Estamos tecnicamen-
te em crise. Bom, isso é muito 
suspeito, na nossa opinião.

  Afonso Dhlakama – Meu ir-
mão, o Dhlakama não é criança. É 
importante frisar isso. O Dhlaka-
ma é um estratega. Se é que nes-
te país há alguém inteligente, um 
político, um general estratega, se 
existe um só com essas qualida-
des, então esse alguém é Afonso 
Dhlakama. Os outros podem apa-
recer por aí. Por isso, o Dhlakama 
também sabe dessas manobras to-
das que está a explicar. Eu já disse 
que Dhlakama não é uma pessoa 
com idade de ser oferecido essas 
coisas para se calar e prejudicar o 
seu partido, prejudicar o seu povo 
e prejudicar o seu país. Dhlaka-
ma teria pedido isso já em 94. 
Teria pedido isso antes de atingir 
os 62 anos. Agora tenho 62 anos, 
sou mais inteligente, tenho mais 
capacidade, com mais experi-
ência, como é que o Dhlakama 
vai aceitar isso? Veja esta casa 
onde estamos [NR: uma man-

(Continua na página seguinte)
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são de dois pisos localizada num 
bairro privilegiado da cidade de 
Maputo]. Não é linda, esta casa? 
Quem me atribuiu esta casa? Foi 
o estatuto de Líder da Oposição? 

Canal – Não sei, senhor presi-
dente. De quem é a casa? 

Afonso Dhlakama – Eu paguei 
sozinho esta casa. Portanto, quero 
aproveitar o  

de Moçambiquede Moçambique  para escla-
recer que o Dhlakama não será 
enganado com essas coisas. Eu 
não estou preocupado. Esse docu-
mento que vão apresentar é um 
projecto para o país. 

Canal – É preciso este esclare-
cimento principalmente para o 
seu eleitorado, que já está equa-
cionar uma engenharia de trai-
ção da sua parte…

Afonso Dhlakama – Não. Não 
fiquem assustados. O povo deve 
ficar assustado quando for anun-
ciado que Dhlakama, a partir de 
agora, deixa de defender o povo 
para ter casa e carro e salário. Isso 
sim, é que seria uma tragédia para 
Moçambique. Agora, se a Frelimo 
está a fazer esse documento às 
correrias para contentar o Dhlaka-
ma, Dhlakama é aquele que sem-
pre negou brincadeiras. Eu já de-
via ter passado por esse estatuto, 
mas já atrasaram. Se for para mim, 
já atrasaram. Eu já não estou aí. 
Porque, se eu aceitasse isso, seria 
um traidor. Seria traidor de mim 
próprio. Sou casado, tenho filhos, 
já tenho netos. Teria vergonha de 
pegar os meus netos, aceitando 
essas coisas e esquecendo a mi-
nha luta de defender este povo. 

Canal – O que o presidente 
da Renamo tem a dizer, neste 
momento, para as pessoas que 
foram votar em si? Alguns su-
portaram a carga policial para 
votar e controlar o voto. O que o 
senhor tem a dizer a esta gente? 

Afonso Dhlakama – Você está 
a fazer essa pergunta várias vezes. 
Mas vou responder de novo. 
Aproveito para anunciar agora, 
em primeira mão, ao 

de Moçambiquede Moçambique , que vou 
fazer visitas as províncias. O pri-
meiro comício será na cidade da 
Beira. Sei que o 

de Moçambiquede Moçambique  sai às 
quartas-feiras. Sai de manhã. As 
pessoas vão ler. Às 15 horas da 
quarta-feira [hoje], estarei na cida-
de da Beira, a falar exactamente o 
que vou falar aqui agora. Eu já fui 
chamado em Nampula, em Inham-
bane, na Macia e no Bilene. Aqui, 
as pessoas estão a chamar-me, a 

pedir esclarecimento. Estou a evi-
tar falar do Centro e Norte para 
não dizerem que estou a puxar a 
brasa para a minha sardinha. Estou 
a falar daqui do Sul. Na Matola, 
Xipamanine, Xiquelene, as pesso-
as estão a dizer: “Senhor, venha 
aqui. Nós votámos em ti e quere-
mos saber o que vai acontecer. 
Abandonámos as nossas barracas, 
o nosso ganha-pão, para votar em 
ti”. Essas pessoas querem um es-
clarecimento. Não estou a falar de 
Sofala, Nampula, Manica, Tete, 
Zambézia, Cabo Delgado, Niassa. 
Vou iniciar uma digressão para ex-
plicar às pessoas o que vai aconte-
cer. Mas já dava resposta de “cal-
ma!”. Mas as coisas estão a 
demorar, e só, por aí, no dia 14 de 
Dezembro é que, talvez, o Conse-
lho Constitucional dirá alguma 
coisa. Só que 14 de Dezembro fica 
longe. Eu já esperei muito, tam-
bém. Por isso, quarta-feira [hoje] 
vou estar na Beira e fazer um co-
mício. Para dizer que me chama-
ram, sim, e querem um esclareci-
mento. Fomos roubados. Aqui, já 
não chamamos irregularidades. 
Aqui, estamos perante ladrões de 
votos que não foram presos, en-
quanto as cadeias estão cheias de 
ladrões de mandiocas e de gali-
nhas. Mas os ladrões de votos, que 
podiam mudar o país, que podiam 
levar o povo ao poder e criar alter-
nância governativa, esses ladrões 
são protegidos pelo Estado, por-
que é o próprio Estado que rouba. 

Canal – E isso será suficiente 
para os beirenses? 

Afonso Dhlakama – Agora, 
eu sei que os beirenses vão di-
zer: “Dhlakama, nós queremos o 
nosso voto”. Vou dizer: “Calma. 
Calma. Eu fui roubado, também. 
Roubaram o nosso voto, mas não 
estou aflito. Vocês querem ver-me 
no Palácio porque o povo é sobe-
rano, eu reconheço isso. Mas, cal-
ma!”. Vão dizer: “Ah! Nós vamos 
fazer confusão”. Eu direi que isso 
não é preciso. Esta vai ser a minha 
resposta. Sei também que me vão 
perguntar: “Ah! Então está à espe-
ra de quê?”. Direi que estamos à 
espera do Conselho Constitucio-
nal dizer as suas coisas. Vão dizer: 
“Ah! Mas aqueles não vão dizer 
nada”. Eu também sei que não 
vão dizer nada. Mas, como eu sou 
um líder, temos que seguir a lei. 
Isso, para que a Frelimo não nos 
aproveite nos seus jornais, de que 
nós não seguimos a lei. O Conse-
lho Constitucional vai deliberar a 
favor da Frelimo, como sempre. 
Aí, vamos actuar a favor da popu-
lação. Vão perguntar: “Dhlakama, 
vai fazer isso?”. Vou fazer. Vamos 
actuar politicamente, com inteli-

gência. Não significa que vamos a 
Sadjundjira limpar as AK47 para 
disparar. Não. Esta parte, é muito 
importante frisar. Vamos usar a in-
teligência. Repito: disparámos em 
Sadjundjira durante um ano e meio 
porque foi o Guebuza que mandou 
os seus capangas para nos provo-
car, para nos atacar, para acabar 
com a Renamo. A Renamo, em 
defesa da vida própria, que é sa-
grada, respondeu. É isso que deve 
ficar claro. Não pode haver outra 
interpretação. Os militares já me 
convidaram, a dizer: “Senhor pre-
sidente, volta e rebenta com isto”. 
Eu disse “não”. Assinámos um 
acordo. Não há filhos de moçam-
bicanos para serem mortos sem 
justificação. É importante que o 
seu jornal publique isso com mui-
ta evidência, para que as pessoas, 
ao lerem, não fiquem confusas so-
bre o que Dhlakama queria dizer.

FRELIMO ROUBA VOTOS 
PARA DEPOIS ATACAR 

EMBAIXADORES

Canal – Senhor presidente, 
consta-nos que, depois dos re-
sultados, vários embaixadores 
o procuraram para dialogar. O 
que eles queriam, e o que o se-
nhor lhes disse?

Afonso Dhlakama – Bom, 
acho que não é uma boa pergun-
ta. Mas falámos de várias coisas.     

Canal – Desculpe-me por ser 
má pergunta. Mas faço-lhe esta 
pergunta porque há duas inter-
pretações. A primeira é a de que 
os embaixadores queriam que 
o senhor aceitasse os resultados 

fraudulentos, em nome da paz. 
Há uma outra, que foi mesmo 
uma invenção da propaganda 
do regime, de que alegadamente 
serviu para o instrumentalizar. 

Afonso Dhlakama – Meu 
amigo, eu não recebo ordens de 
nenhum embaixador. Em pri-
meiro lugar, o embaixador é um 
representante de um país acredi-
tado em Moçambique, representa 
os interesses do Estado dele. Eu 
reuni-me com a União Europeia 
e expliquei-lhes que as coisas 
não correram bem, houve fraude. 
Perguntei-lhes sobre a declaração 
que tinham feito, explicaram o que 
explicaram, vimos a evolução até 
hoje. Falei também com o [em-
baixador] americano e falei com 
várias outras pessoas. Falei com 
observadores. Depois das elei-
ções, não consegui falar com os 
observadores da SADC, aqueles 
que andaram aí a falar de “trans-
parency”. Mas eu chamei-lhes 
coisas piores, quando dei a con-
ferência de imprensa. Cheguei a 
dizer: “O que um observador zim-
babweano, que incuba Mugabe 
no seu país, havia de dizer sobre 
a fraude? Um angolano, que não 
sabe o que é transparência”. Estes 
têm até receios de falar a palavra 
“transparência”, porque, regressa-
dos ao seu país, vão ser presos ou 
mortos. Eu conheço bem a África. 
Mas chamei a atenção aos euro-
peus para não dizerem que isto 
foi tudo bom, quando, nos seus 
países, a diferença de cinco votos 
ou quarenta votos obriga os elei-
tores a fazerem confusão. E aqui, 
com uma diferença de um milhão 
de votos, dizem que não faz dife-

rença. E percebi que os europeus 
entenderam a minha mensagem. 

Canal – E sobre a falsa propa-
ganda de preparação da confu-
são?

Afonso Dhlakama – Sobre a 
confusão, reunião para Dhlakama 
fazer confusão, é má-fé. É vergo-
nhoso que haja jornalistas moçam-
bicanos que insultem os europeus, 
os americanos. É o Ocidente que 
apoia este país pobre desde a In-
dependência. Não estou a favor 
do Ocidente, nem sou racista. Mas 
estes são amigos de cooperação 
internacional. São amigos de Mo-
çambique. Temos que reconhecer. 
O americano não pode ditar que 
quer isso aqui, nem um português. 
Somos um povo soberano. Agora, 
sinto-me envergonhado, quando 
vejo jornalistas e uns tais analis-
tas moçambicanos a insultar um 
embaixador. Se a Frelimo roubou 
votos, o culpado é o embaixador? 
Não. Se roubou, é porque são la-
drões. Os ladrões é que roubam. O 
que o embaixador tem a ver com 
isso, para ser insultado? Como mo-
çambicano, senti-me envergonha-
do, quando vi aquilo. Aquilo é a 
coisa mais baixa que se pode fazer. 

Canal – E por falar em países 
estrangeiros, já há países a feli-
citarem o candidato da Frelimo 
pela alegada vitória. José Edu-
ardo dos Santos, de Angola, Ro-
bert Mugabe, do Zimbabwe, já 
tratam Nyusi como presidente. 
O que acha das felicitações?

Afonso Dhlakama – Mas é o 

(Continuação da página anterior)
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que eu estava aqui a dizer. Seria 
estranho estes países condenarem 
a fraude. Se Angola condenasse 
fraude aqui, haveria crise entre 
Moçambique e Angola. No dia 
em que Mugabe dissesse que as 
eleições em Moçambique foram 
fraudulentas, de certeza que Gue-
buza insultaria Mugabe, a dizer 
que “você também é um ladrão 
de votos”. Se o MPLA disser que 
há problemas nas eleições de Mo-
çambique, de certeza que Guebu-
za vai pegar no telefone e insul-
tar o [José Eduardo] dos Santos.  

 
SALOMÃO MOYANA: UMA 

DECEPÇÃO 

Canal – Senhor presidente, 
permita-me que saiamos do 
âmbito geral das eleições e en-
tremos para um âmbito mais 
endógeno, ainda que ligado às 
eleições. Sabemos que o vogal 
Salomão Moyana foi para a 
CNE como uma escolha pes-
soal do presidente da Renamo, 
no âmbito da cooptação da so-
ciedade civil pelas bancadas 
parlamentares. Só que, chegado 
lá, ele votou contra o que o seu 
partido pretendia, ou seja, votou 
pela validação das eleições frau-
dulentas. Não se sente traído por 
Salomão Moyana? Já falaram 
um com o outro?

Afonso Dhlakama – Com essa 
pergunta, está a querer investigar-
-me (Risos). Agora pareço estar no 
Tribunal (Risos).

Canal – Não, não é tribunal, 
senhor presidente. É apenas 
uma questão que nós, como jor-
nal, queremos saber, para infor-
mar aos nossos leitores, e parte 
desses leitores provavelmente 
são simpatizantes da Renamo 
que querem saber.

Afonso Dhlakama – Mas, OK, 
não tem problemas, vou respon-
der. É assim: a Renamo não leva 
coisas da casa para jornais, mas, 
já que me pergunta, eu devo res-
ponder. Eu ouvi dizer isso. Ouvi, 
porque não sou vogal da CNE. 
Não estava lá. Mas o vice-presi-
dente da CNE que é da Renamo, 
o doutor Meque Braz, disse-me, 
triste, que isso aconteceu. O Ma-
zanga também me disse. Eu não 
os respondi, na altura. Eu sou 
presidente. Aceitei o Moyana, e 
infelizmente estas coisas aconte-
cem. Mesmo no casamento isso 
acontece. Você casa-se com al-
guém, mas, depois, descobre que 
essa pessoa tem um amigo ou uma 
amiga. Você descobre, depois, 
que o seu parceiro ou parceira 
anda com o seu vizinho. É isso.

Canal – Senhor presidente, 
isso, em Português, chama-se 
traição. É isso? 

Afonso Dhlakama – Não sei. 
Não sei se é traição, ou sei lá o 
quê. Estou a dar exemplo do 
casamento. Vai entender. Você 
pode ser casado, um casamento 
bonito, aliança como esta [NR: 
Dhlakama mostra a aliança no 
seu dedo] e tudo. Tudo muito bo-
nito, até fazerem filhos e terem 
netos, mas, às tantas, vai ouvir 
que o parceiro ou parceira tem 
um amigo ou amiga lá fora. E 
você pode até apanhá-los juntos. 
Para dizer que só Deus é que sabe 
porque acontecem essas coisas 
com o ser humano. E eu não sou 
Deus. Sou homem. Sou político. 
É só lamentar. Vamos olhar para a 
frente e evitar que estas coisas se 
repitam. São coisas que decepcio-
nam. Mas, pronto, só Deus é que 
sabe sonhar o que vai acontecer, 
por isso só Ele é que pode prever 
as coisas. Eu não consigo prever 
as coisas. Sou humano. Mas tam-
bém ouvi dizer que ele votou de-
pois pela anulação dos resultados. 
Acontece. Não quero ir longe nes-
ta questão. É triste. Aconteceu.

Canal – Senhor presidente, 
estamos mesmo a chegar ao 
fim, e não podemos sair daqui 
sem falar das negociações no 
Centro de Conferências “Joa-
quim Chissano”. Há uma pro-
posta do Governo de integra-
ção de 300 homens da Renamo. 
Estamos a olhar para o efectivo 
militar da Renamo e este núme-
ro parece-nos pouco. O que o 
presidente, como general desses 
homens, tem a dizer sobre essa 
proposta?

 Afonso Dhlakama – Bom, eu 
não sei as pessoas querem seguir o 
que o Pacheco anda a falar. O que 
eu posso dizer é que eu assinei o 
acordo. Estive em Sadjundjira a 
liderar a revolução política para 
a mudança do país e ganhei essa 
revolução. Por isso saí das matas 
da Gorongosa mais forte. Em ne-
nhum dia, na “Joaquim Chissa-
no”, os nossos homens discutiram 
o problema de números: quantos 
vão para a Polícia e quantos vão 
para as FADM. Aquilo é invenção 
da Frelimo. A Renamo só discutiu 
a entrada de homens desmobili-
zados para serem integrados na 
Polícia. Quanto às FADM, sempre 

dissemos que não haverá nenhum 
outro desmobilizado que esteja 
fora das FADM que a Renamo vai 
pegar, porque já estão lá. O proble-
ma das FADM é da falta do cum-
primento daquilo que acordámos 
em Roma. É a falta de respeito, 
é a discriminação, as promoções 
e as nomeações, as formações 
nas academias. O que quero dizer 
com isso é que os nossos foram 
retirados. Os que em 94 já eram 
comandantes de brigadas, hoje 
não são. Os que eram comandan-
tes de batalhões, hoje não são. São 
chamados assessores, sentados em 
suas casas, e recebem sem nada 
fazer. São esses que nós conhe-
cemos e mandámos lá. São esses 
que devem ser reintegrados no 
activo, para comandar batalhões 
e brigadas, serem comandantes 
provinciais. O que queremos é re-
organização do organigrama mili-
tar. Nunca dissemos que havíamos 
de carregar desmobilizados de 
Sadjundjira, como esperam, para 
meter no Exército, porque estão lá. 

Canal – Esta é mesmo a últi-
ma pergunta. Há uma aprecia-
ção de que a Renamo sobrevive 
à volta de si. É como se, sem 

Dhlakama, a Renamo não exis-
tisse. Ora, isso é problemático 
para qualquer organização. Se 
Dhlakama se reformar, corre-
-se o risco de haver um vazio na 
liderança. Pergunto-lhe se já há 
um debate de sucessão na lide-
rança da Renamo? 

Afonso Dhlakama – (Risos) 
Bom, essa é mais uma das suas 
perguntas provocatórias. Mas 
olhe, meu jovem, cada casa tem 
um chefe. O chefe pode ser fra-
co ou forte. Cada partido tem um 
líder. Há partidos com líderes 
fortes e há partidos com líderes 
fracos. Há líderes que puxam 
o partido, mas há líderes fracos 
cuja imagem depende do partido. 
Não posso dizer que a Renamo 
depende de mim, mas eu tenho a 
minha maneira e características, 
provavelmente porque participei 
na fundação da Renamo, cresci na 
Renamo, vi a Renamo [crescer] de 
um para dois, de dois para três, e 
assim sucessivamente, mas isso 
não quer dizer que, ao reformar-
-me, não surjam jovens capazes e 
brilhantes, que possam seguir os 
ideais e pôr o barco a andar. Acre-
dito muito nos jovens. Estamos a 
trabalhar nesse sentido. Tenho vis-
to a actuação de muitos jovens na 
Renamo. Uns são mais agitados. 
Por exemplo, houve os que, em 
2012, quiseram uma manifestação 
para afastar a Frelimo do poder. 
Eu disse que isso só podia custar a 
vida de muitos moçambicanos. A 
Frelimo iria pegar em armas e lim-
par todos na rua, para depois res-
ponsabilizar a Renamo. Eu disse: 
“Não. Vamos resolver isso”. E es-
tamos aqui hoje, resolvemos uma 
parte. Parecia brincadeira, mas 
estamos aqui. Nós somos líderes. 
Um líder não entra num risco de 
qualquer maneira. É preciso anali-
sar possibilidades e impossibilida-
des, ter muitos planos ao mesmo 
tempo, falhar “A” e implementar 
“B” ainda a tempo, e calcular os 
riscos. Mas a Renamo não vai de-
saparecer quando eu me reformar. 
Há pessoas preparadas, há quadros 
competentes na Renamo, desde li-
cenciados a generais. Não vou fa-
lar de nomes, porque isso não de-
pende de mim. A Renamo é uma 
organização que tem membros, e 
são eles que decidem. Eu não sou 
régulo, que, quando sai, entra o 
seu filho. Por exemplo, o meu pai 
é régulo de Mangunde [em Sofala] 
e está a preparar-se para sair e está 
a preparar um dos filhos. Mas na 
Renamo não é assim, eu não sou 
régulo. Temos um congresso. O 
partido não pode parar por minha 
causa. Estamos a preparar pessoas.
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Por uma democracia 
sem burlas!

Está claro que, agora, a paz só pode ser-nos assegurada pelo Conselho 
Constitucional e só este órgão poderá salvar-nos de uma nova tormenta. Este 
órgão, que “não é carne nem é peixe”, porque os seus poderes são muito 
relativos, dado que não chega a ser tribunal, é, apesar de tudo, a réstia de 
esperança para não virmos a tornarmo-nos um país definitivamente inviável. 
Dhlalkama deixa isso claro na entrevista. Mas ele próprio também tem de 
entender que a Frelimo o quer levar na conversa, ao ponto de o levar a calar-
-se perante a indubitável fraude, que ninguém pode ter agora dúvidas que 
existiu.

Dhlakama, nesta entrevista concedida ao de Moçambiquede Moçambique , deixa claro 
que tem consciência de que a paz é essencial, mas claro que não pode ser só 
ele a ter consciência disso.

A democracia não pode continuar a ser um permanente exercício de 
burlas. 

É totalmente irresponsável quem continuar a pensar que a democracia é 
um dado adquirido, quando, a olhos vistos, a consciência cívica dos mo-
çambicanos cresce e, com o andar do tempo, os cidadãos se tornam cientes 
de que os “marqueses de Nanchingweia” são cada vez mais inaptos para 
continuarem a dirigir o país ou para escolher os seus herdeiros.

Para que Moçambique continue o seu curso normal e de progresso e a ser 
diferente de outros países africanos onde se viveram processos semelhantes 
ao que trouxe Moçambique da colonização à Independência e da Indepen-
dência à democracia e terminaram mal, é preciso continuar-se a respeitar os 
cidadãos e a evitar que se digam disparates absurdos como o que se ouviu, 
há pouco, do dito “homem do primeiro tiro”. 

Não podemos eleger a hereditariedade dos violentos que passam a vida a 
chamar violentos aos outros. Por isso não nos podemos calar perante fraudes 
monstruosas. Se nos calarmos, nunca mais haverá democracia.

Indo-se à história universal, vemos que, por exemplo, Portugal chegou à 
democracia com um golpe de Estado, a França chegou à Liberdade, Igual-
dade e Fraternidade com uma Revolução e mesmo Moçambique chegou à 
Independência com violência, porque a outra parte recusou o diálogo e fin-
giu que o queria. Quando, de facto, a exclusiva ideia de quem está no poder 
é perpetuar o direito de oprimir os outros, negando critérios civilizados de 
escolha, como é o caso das eleições, pode restar apenas a violência como 
alternativa. Por isso é preciso que a verdade nas urnas não seja para ser re-
solvida com Dhlakama, mas sim com os eleitores. 

Os eleitores querem saber quem ganhou e querem saber os resultados di-
reitinhos.

Dhlakama alerta que só depois do Conselho Constitucional se pronunciar 
se saberá o que se seguirá a mais esta “fraude” eleitoral, em que aos próprios 
cidadãos, aos próprios eleitores, continuam a ser escondidos os editais e 
actas a pretexto de a lei estar elaborada desta ou daquela forma, que segura-
mente nunca poderá ser, no espírito do legislador, com o sentido de esconder 
toda a verdade a quem usou o dia 15 de Outubro de 2014 para dar o seu 
voto a quem lhe pareça melhor para nele delegar o exercício da soberania 
que pertence ao povo como constitucionalmente está previsto no Artigo 2 
da “Lei Mãe”.

O país não pode ficar refém nem de proporcionalidades nos órgãos elei-
torais nem de proporcionalidades num Conselho Constitucional. Não pode 
continuar esta farsa. Não compete a estes dois órgãos eleger. Compete ao 
povo. Não compete à Polícia! Compete ao povo. Não compete senhor Naife 
ou ao senhor do cofió, escolhido, como se sabe, por uma burla, que quem a 
construiu até já a confessou.

O país, de facto, não quer guerra, nas também não quer continuar a ter 
eleições em que a vontade dos eleitores é falseada por uma clique amedron-

tada, e que até duvida dos méritos do pluralismo democrático.
Ficou já por demais demonstrado que o povo moçambicano quer a de-

mocracia, mas não quer que a construção da democracia permaneça uma 
falsidade que está instalada para impedir os cidadãos do país de serem efec-
tivamente soberanos.

Os portugueses sabem que Salazar e Marcello Caetano também faziam 
eleições fraudulentas e tentavam a todo o custo chamar àquilo democracia. 
Não passava afinal de um simulacro. Não passava de uma burla, até que 
um dia as Forças Armadas puseram fim a toda aquela trafulhice. As Forças 
Armadas colocaram-se ao serviço do povo e nunca mais houve guerra em 
Portugal. Passou a haver uma democracia em que até já os ex-primeiros-
-ministros vão para a cadeia.

O partido de Salazar era a União Nacional. Na “Mudança na Continuida-
de” passaram a chamar-lhe Acção Nacional Popular (ANP). Em suma, foi 
uma tentativa de continuarem a enganar os portugueses, para poderem con-
tinuar a explorá-los e a impedir a Independência das colónias, para que uma 
elite depravada continuasse a chupar o suor dos cidadãos, quer da metrópole 
das ditas “províncias ultramarinas”, quer de quem aspirava a ser definitiva-
mente soberano. 

As Forças Armadas portuguesas acabaram por compreender que era ur-
gente pôr termo às pretensões dessa elite depravada que se habituou a explo-
rar os cidadãos de um país e de territórios estrangeiros ocupados, fingindo 
seguir princípios democráticos depois de se aperceberem que estavam no 
fim das suas capacidades de continuarem a enganar o povo.

Os militares portugueses jogaram uma cartada fundamental contra um re-
gime que se instalou por António de Oliveira Salazar o ter salvo de uma 
enorme catástrofe financeira, mas que depois acabou oprimindo.

As Forças Armadas salvaram Portugal e abriram caminho para que a paz 
deixasse de ser uma aspiração enganosa.

A Frelimo e Samora Machel foram essenciais para que a Independência 
de Moçambique fosse conquistada. Como os militares portugueses foram 
imprescindíveis para libertar Portugal.

Hoje a “democracia” que temos não é democracia nenhuma. 
Como também não era democracia nenhuma a democracia que Salazar e 

Marcello Caetano quiseram fazer crer que existia em Portugal nos tempos 
em que as eleições eram fraudulentas como são hoje em Moçambique.

A democracia deve ser um sistema para regular os poderes, de modo a 
impedir que se instalem no poder confrarias mafiosas.

Em Moçambique, não queremos guerra, mas também não queremos que 
nos enganem com eleições fraudulentas. Como não queremos que venham 
de fora procurar legitimar eleições fraudulentas. 

Dhlakama foi sempre um homem que aparentemente contribuiu para que 
a democracia se instalasse em Moçambique. Mas também não nos podemos 
esquecer que Dhlakama, apesar de ser um militar de grandes méritos, tem-se 
revelado ingénuo politicamente em momentos decisivos. Vai numa de gran-
de político, e depois espalha-se. Desta vez, corre o risco de os seus generais 
o deixarem a falar sozinho, se “vender a democracia ao Diabo”.

Terá um destino diferente de Savimbi, porque ele acabará como o par dos 
que enveredaram pela Unita Renovada.

Estrategicamente, em termos militares, Dhlakama tem sido um mestre, 
mas, não querendo Moçambique mais guerra, ele tem de saber evitá-la sem 
vender a democracia e os seus homens.

Não basta que um homem que já demonstrou imensas qualidades se perca 
a dar mais prioridade ao seu ego do que a uma democracia consistente, em 
que toda a oposição caiba, e não seja só ele e a Frelimo a estarem no centro 
das atenções. de Moçambiquede Moçambique



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

Por Matias Guente

Opinião

A Lucília da nossa 
desgraça!

Mwathumuno

Escrevi, num passado não mui-
to distante, que, quando Armando 
Guebuza chegou ao poder em 
2005, houve um fenómeno mui-
to estranho que começou a ter 
lugar a olhos vistos. É que todos 
os filhos mais preguiçosos e in-
competentes que o país foi crian-
do em todos estes anos de Inde-
pendência começaram a brilhar.

Fiz também constar que ti-
nha dificuldades de dizer com 
algum rigor se foi por selecção 
por via de uma pauta classifica-
tiva de incompetência, ou por 
mera coincidência de indica-
ção. Mas o facto é que Guebuza 
salvou muitos incompetentes 
dos seus merecidos destinos.

Mas, agora, chego até a equa-
cionar a possibilidade de ter ha-
vido um anúncio público num 
desses jornais com o seguinte 
teor: “És incompetente e queres 
brilhar? Contacta a Presidência 
da República para um emprego 
condigno. Não te esqueças de 
levar contigo a cópia do teu BI”.

É que a quantidade e qualida-
de de incompetentes que temos 
hoje como governantes é uma 
assinalável obra cujas motiva-
ções a ciência, mais tarde, se 
deveria encarregar de estudar.

Chamo a ciência à colação 
porque, quando se aposta em 
incompetentes, propõe-se a de-
safiar uma das mais elementares 
normas da existência humana: a 
selecção natural. Charles Darwin 
já havia teorizado, na sua “selec-
ção natural”, aquilo que viria a 
ser a convivência humana sob o 
escopo da competitividade e da 
aptidão. Mais tarde, esta teoria 
viria a ser secundada por Thomas 
Malthus. É muito simples. É que, 

segundo Darwin, na convivência 
das espécies, e dada a disparidade 
da dose de aptidão em cada uma 
delas, as mais aptas devem, por 
ordem natural, singrar em relação 
às fracas ou às espécies menos 
aptas. A isto, Darwin chamou 
“selecção natural”. Os aptos de-
vem, por ordem natural, singrar.

Mas, cá entre nós, por algu-
ma razão, a teoria proposta por 
Charles Darwin tem sido exe-
cutada em sentido contrário. Ou 
seja, os mais fracos, os inaptos, 
os incompetentes, preguiçosos 
e outros de qualidades equipa-
radas são os que tendem a pon-
tificar e singrar, para desespe-
ro da justiça entre os homens.

Vem isto a propósito das últi-
mas declarações da governado-
ra da cidade de Maputo, Lucília 
Hama. Segundo aquela gover-
nante, a população carenciada, 
que estatisticamente representa 
mais da metade da população 
geral, deve criar condições para 
que, na quadra festiva que se 
aproxima, tenha no seu prato, no 
mínimo, patas de galinha, pesco-
ços, asas ou qualquer outro tipo 
de derivado de frango, que até 
podem ser tripas ou mesmo cabe-
ças. Mas, desde que o frango es-
teja parcialmente representado no 
prato do cidadão, teremos todos 
“festas felizes”. Este é pensamen-
to nutricional gerador de felicida-
de na óptica de uma governadora.

Sem recorrer a manuais de 
análise de discurso, vamos tentar 
perceber este disposto nutricio-
nal proposto pela governadora. 
Mas, antes, o caro leitor deverá 
ter em mente que a governadora 
da cidade de Maputo é uma en-
tidade completamente dispen-

sável. Não nos faz falta como 
entidade ou autoridade adminis-
trativa, num território com auto-
ridade municipal sufragada em 
votos. É apenas mais um daque-
les cargos que os que estão no 
poder criaram para dar emprego 
a sobrinhos(as), antigas(os) co-
legas da(o) esposa(o), amantes 
que podem ser deles ou dos(as) 
amigos(as), filhos dos padrinhos, 
sobrinhas dos guarda-costas, 

e por aí adiante. Sob o pon-
to de vista funcional, é mesmo 
para sugar os nossos impostos!

Deverá também ter-se em 
conta que, por imperativos 
constitucionais, a governado-
ra não foi eleita. Foi nomeada 
pelo Presidente da República. 

Ou seja, no território sob sua 
jurisdição, ela representa o Pre-
sidente da República. Ela repre-
senta o pensamento e a estratégia 
de governação de Armando Gue-
buza na sua extensão. Em toda a 
cidade de Maputo, Lucília Hama 
é a melhor pessoa que Guebuza 
encontrou para o representar de 
forma fiel. Mais: Lucília Hama é 
membro da Comissão Política do 
partido Frelimo. Ela representa o 
mais importante órgão de gestão e 
estratégia desse partido. Ela repre-
senta a visão do partido Frelimo.

Voltemos ao discurso. Lucília 
Hama pode até ser a manifesta-
ção material e oficial do disparate 
humano, mas teve, na sua inter-
venção, o mérito de desmentir 
todo um discurso de sucesso na 
luta contra a pobreza e de de-
senvolvimento humano. A se-
guir explico: é que em nenhum 
país que se está a desenvolver 
ou a caminhar rumo ao progres-
so, como andam aí a mentir, as 
pessoas atingem a felicidade 
alimentando-se de pescoços, cau-
das, asinhas, tripas ou cabeças de 
aves. Em nenhum país normal 
a maioria da população atinge a 
felicidade com patinhas de aves 
ou mesmo as suas cabeças. A 
pauta nutricional apresentada por 
Lucília Hama é uma cópia auten-
ticada de um país mergulhado 
na miséria. De uma governação 
falhada e sem rumo. De um país 

mal governado. De um país sem 
recursos. E como no nosso caso 
os recursos existem e são esses 
com que pagamos o luxo das Lu-
cílias desta vida, então a tal pauta 
nutricional inspirada no cardápio 
do sistema prisional de países po-
bres representa um país decaden-
te com uma elite sem escrúpulos! 
É aqui onde reside o mérito de 
Lucília Hama. A “camarada go-
vernadora” foi a voz oficial que 
tratou de nos informar que esta 
governação é um equívoco ad-
ministrativo e que o seu objecti-
vo é levar o povo à infelicidade 
e desespero. Não se compreende 
como é que, quase 40 anos depois 
da Independência, um governan-
te se orgulhe de o povo estar a 
comer tripas ou cabeças de aves.

“Festas felizes” com tripas 
e pescoços é um retrato fiel de 
que afinal os governantes não 
só estão cientes da indigência a 
que submeteram a esmagado-
ra maioria dos moçambicanos, 
como, além disso, divertem-
-se com a miséria do povo!

Em países normais, Lucília 
Hama não ficava mais uma hora 
como governante. Mas como reú-
ne as condições que acima alistei 
para fazer parte do Governo, certa-
mente que nada lhe irá acontecer.

Tem a sorte de fazer parte 
de um Governo incompetente.

E antes que o mandato termi-
ne, é bom que, se o caro leitor 
conhecer um amigo, vizinho ou 
familiar incompetente, é favor de 
o informar para se dirigir à Presi-
dência da República. Terá empre-
go. Não importa que tipo de em-
prego, a garantia que dou é que 
vão dar um jeito. Eles precisam.
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Por Noé Nhantumbo

O eixo Lisboa-Luanda-Maputo 
ainda vai produzir novidades

Sucessivos Governos de Por-
tugal tentaram por diversos 
meios tratar do seu “dossier” 
colonial. Cada um à sua manei-
ra e segundo uma perspectiva 
de minimizar riscos e prejuízos.

Quando era chamado à mesa 
o realismo, houve quem adoptou 
posturas paternalistas. Portugal 
tentou e procurou copiar mode-
los de cooperação com as suas 
ex-colónias ao estilo da franco-
fonia e da Commonwealth, mas 
tem sido efectivamente infeliz.

A sua posição e proximi-
dade com as suas ex-colónias 
tem sido utilizada pela União 
Europeia e pelos EUA para 
agilizar processos e garantir 
influência contínua do Ociden-
te nestes países emergentes.

É um quadro geopolítico e 
estratégico complexo e com 
“nuances” inesperadas. Ao ten-
tar manobrar e resistir a um 
ambiente por vezes hostil, Por-
tugal sofre dos seus problemas 
endógenos na esfera económica, 
que empurram governantes para 
acordos nem sempre providos de 
ética e rigor. Negócios de Estado 
tornam-se negociatas em que os 
intervenientes sacam vantagens 
individuais num cenário orga-
nizado por especialistas em lu-
brificar os corredores do poder 
em Lisboa, Maputo e Luanda.

Ancorado em supostas alian-
ças ideológicas, o Partido Socia-
lista português tem sido o veículo 
principal de uma corrente per-
manente de negócios entre Por-
tugal e alguns países africanos.

Os chamados dinossauros 
da política portuguesa, em que 
pontificam figuras como Mário 
Soares e Almeida Santos, são 
gente que merece atenção das 

autoridades judiciais de Lisboa 
bem como de Maputo e Luan-
da. Claro que será muito difícil 
alguma acção judicial em África 
contra políticos europeus. Mas 
a oportunidade existe de acabar 
com a impunidade criminosa nas 
relações internacionais. Trazer 
políticos que traficaram diaman-
tes de sangue para a Justiça seria 
uma lição com grande valor. Da 
mesma maneira que a “Cobalt” é 
investigada em Washington por 
negócios ilícitos com generais 
angolanos na área de concessões 
petrolíferas, existem negócios 
entre bancos portugueses e ou-
tras empresas que precisam de 
um olhar rigoroso, porque se 
esconde muita roupa suja que 
está lesando os povos de Por-
tugal, Angola e Moçambique.   

O chamado “Prédio dos An-
golanos” no Estoril de Lisboa 
mostra como esta cidade se 
transformou em capital do bran-
queamento de capitais para a 
nomenclatura angolana. Se a 
Justiça portuguesa se recusa a 
investigar, deve ter as suas ra-
zões, mas que o povo angola-
no é lesado pela impunidade 
de que gozam os novos-ricos 
de Angola, não se pode negar.

Alegada soberania misturada 
com negócios claramente duvi-
dosos faz calar muito boa gente. 
A migração portuguesa para a 
África lusófona, feita sob jus-
tificação de que constitui uma 
forma de cooperação, tem de 
ser vista como válvula de es-
cape para uma economia em 
derrapagem e crise profunda.

Se antes se traficava dia-
mantes de sangue, hoje são 
arranjos empresariais, parce-
rias público-privadas e “insi-

de trading” que pontificam.
É preciso ver a detenção de 

José Sócrates em Lisboa como 
uma zanga entre “comadres 
onde se descobrem as carecas”. 
A teia de negociatas dos “socia-
listas portugueses” em África 
abunda na blogosfera. Basta es-
crever Mário Soares no Google, 
que aparecem as mais diversas 
opiniões. Umas insultuosas, mas 
outras bem elaboradas e funda-
mentadas. Rui Mateus escre-
veu um livro agora retirado do 
mercado, havendo quem diga 
que alguém comprou a edição 
inteira. Outros dizem que ele 
é um tumor maligno a extir-
par da democracia portuguesa.

Mas, na verdade, o que que-
ria dizer é que José Sócrates 
teve “bons professores”, apren-
deu bem a lição, alavancou-se 
e catalisou negócios choru-
dos, chegou a PM porque era 
obediente e calculista. Nunca 
se meteu no caminho de MS.

Agora o que importa que os pa-
íses façam é ter a coragem de var-
rer as suas casas. Reformular um 
modelo de cooperação que dig-
nifique os cidadãos. Ir a Lisboa 
não pode ser só por via de “Visto 
Gold”, mas algo normal, da mes-
ma forma como os portugueses 
viajam para Luanda e Maputo.

A esquerda ou direita portu-
guesa bem como os partidos 
políticos africanos têm res-
ponsabilidades inalienáveis na 
construção de uma CPLP vigo-
rosa e com impactos que ultra-
passem o turismo diplomático 
e alavancagem de negociatas e 
superlucros como a banca tem 
em Luanda e Maputo. Um ban-
co que tem prejuízos em Lisboa 
não pode aparecer em Maputo 

a vender dinheiro a preços que 
escangalham poupanças e dis-
torcem a economia real do país. 
Em nome do lucro, são perdidas 
oportunidades de viabilizar paí-
ses, e o desenvolvimento dese-
jado ou propalado não acontece.

Uma descolonização apressa-
da e atabalhoada comandada por 
Washington e Moscovo deve ser 
uma lição para todos. Não produ-
zirá resultados, se nos ficarmos 
pela lamentação e catalogação 
dos outros. Acções correctivas 
no sentido de eliminarmos a 
impunidade político-judicial 
nos nossos países são vitais.

Esconder crimes sob alega-
ções de defesa da soberania 
é um crime maior, pois lesa 
milhões de pessoas em Por-
tugal, Moçambique e Angola.

Tirar de cena os proponentes de 
engenharias financeiras vai con-
tribuir para a derrota das enge-
nharias eleitorais promovidas pe-
los que abominam a democracia.

Os nossos países precisam de 
deixar de ser o “Eldorado” de oli-
garquias nefastas e perniciosas.

Os “monstros sagrados” da 
política portuguesa, moçam-
bicana e angolana já estão 
fora de prazo, como os fac-
tos não se cansam de mostrar.

O circuito de palestras 
que não se cansam de profe-
rir já nada de novo trazem.

Admitamos que é o fim 
de uma era complexa.

A PGR de Portugal está mos-
trando serviço, ao colocar a lei no 
seu devido lugar e ao demonstrar 
que ninguém está acima da lei.

Os porões da política estão 
cheios de ratos que importa li-
bertar para alívio dos povos.

de Moçambiquede Moçambique
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(Continua na página seguinte)

Por Alfredo Manhiça

Estatuto de líder de oposição: uma 
legalização do golpe de Estado eleitoral

A introdução do processo da 
democratização das instituições 
políticas moçambicanas que, para 
o então Presidente da República 
(PR), Joaquim Chissano, e o Go-
verno da Frente de Libertação de 
Moçambique (Frelimo), era a con-
dição incontornável para obter a 
aprovação e a tutela das potências 
ocidentais, no contexto da Nova 
Ordem Política mundial, a seguir 
à queda do muro de Berlim, em 
Novembro de 1989, para o presi-
dente da Resistência Nacional de 
Moçambique (Renamo), Afonso 
Dhlakama - que sempre procurou 
atribuir um cunho heroico à guer-
ra civil dos dezasseis anos – a de-
mocratização do sistema político 
moçambicano é fruto maduro da 
guerra civil movida pela Renamo, 
contra o Governo da Frelimo. Esta 
interpretação, além de proteger 
Dhlakama contra qualquer tipo 
de acusação ou processo penal de 
crimes de guerra, confere-lhe o 
direito de autoproclamar-se o “pai 
da democracia moçambicana”.

Numa atmosfera de catadupa 
de acontecimentos de carácter 
pouco democráticos, contra todas 
as expectativas, O Governo da 
Frelimo - que ainda está a dever 
os eleitores a renúncia da mano-
bra consistente em esconder-se 
atrás, ora da Comissão Nacional 
de Eleições (CNE), ora do Secre-
tariado Técnico de Administração 
Eleitoral (STAE), ora do Conse-
lho Constitucional (CC), e provar 
com 1+1 que Filipe Jacinto Nhysi 
venceu, efectivamente, as eleições 
presidenciais de 15 de Outubro 
- apressou-se através da Comis-
são Permanente da Assembleia 
da República (CPAR) a apresen-
tar a proposta sobre o estatuto de 
Líder de Oposição que, uma vez 
aprovada pela V sessão extraordi-
nária da Assembleia da Repúbli-
ca (AR), que decorre desde hoje, 
dia 26 de Novembro de 2014, 
Dhlakama passaria a ter mais re-
galias, na sua qualidade de líder do 
maior partido de oposição no País. 

Num País onde os cidadãos fo-
ram habituados a ver os “senhores 
da guerra” e todos os coniventes 
do circuito de crime organizado 
a ser premiados pelos seus actos 
abomináveis, pode parecer natu-
ral que, Anfonso Dhlakama, que 
durante toda a sua vida só fez 

guerra, tenha também o mesmo 
direito de ser premiado pelas atro-
cidades que cometeu. No entanto, 
tal premio, não só não é fundado 
sobre a mesma base que funda os 
prémios dos outros “senhores da 
guerra” existentes no País, mas 
ele contraria também os princí-
pios democráticos que Dhlakama 
diz ter estado sempre a defender. 

Estranhamente, a proposta so-
bre a instituição do estatuto de Lí-
der da Oposição, a ser atribuído a 
Dhlakama, surge na sequência do 
anúncio feito pelo PR, Armando 
Guebuza , aquando da assinatura 
do Acordo de Cessação de Hos-
tilidades Militares, com Afonso 
Dhlakama, no dia 5 de Setembro 
do corrente ano. Em outras pala-
vras, a CPAR apresenta a proposta 
como mecanismo de transfor-
mação em Lei do anúncio feito 
pelo PR. Portanto, uma conexão 
susceptível de consubstanciar as 
acusações frequentemente feitas 
ao Governo de Guebuza de inter-
ferir nos respectivos campos dos 
poderes legislativo e judiciário. 

Alguns académicos que se ocu-
pam de análises da questão políti-
ca moçambicana já manifestaram 
a própria aprovação e apoio ao 
gesto de Armando Guebuza, argu-
mentando que a positividade deste 
gesto reside no facto dele contri-
buir para a consolidação da paz 
que, segundo aqueles académicos, 
passa através de gestos de inclusão. 

O que, na minha ótica, confe-
re estranheza a toda a iniciativa 
sobre a criação de tal estatuto a 
ser  atribuído a Afonso Dhlaka-
ma, é o facto da iniciativa ter sido 
anunciada nas vésperas das Elei-
ções Gerais de 15 de Outubro, as 
quais tinham o mesmo Dhlaka-
ma como um dos concorrentes à 
presidência da República. Como 
se pode, racionalmente, enqua-
drar no contexto da assinatura do 
Acordo de Cessação de Hostilida-
des Militares, de 5 de Setembro, 
a promessa da instituição de um 
estatuto de Líder de Oposição, 
feita a Dhlakama pelo presidente 
do partido do seu rival na corrida 
à Ponta Vermelha? E como inter-
pretar o pacífico acolhimento que 
tale promessa possa eventualmen-
te obter da parte de Dhlakama e da 
Renamo? Por acaso o presidente 
visionário, Armando Guebuza, 

teve, antecedentemente, uma re-
velação sobrenatural dos resulta-
dos das V Eleições Gerais de 15 
de Outubro? E, qual terá sido a 
reacção da Renamo? Quando no 
segredo dos “deuses” ficou revela-
do que Dhlakama e a Renamo não 
tinham a chance de vencer as V 
Eleições, estes preferiram eventu-
almente aceitar os  “derivados do 
frango” – para fazer uso da lição 
magistral da Dra Lucília Hama – 
já que o frango em si estava reser-
vado para os outros? Nesse caso, 
a opinião pública seria induzida a 
concluir que o próprio Dhlakama 
foi o principal cúmplice da “fanto-
chada” eleitoral que posteriormen-
te se fez de vítima publicamente. 
Em vez da obsessiva pretensão 
de ser o “pai da democracia mo-
çambicana”, ter-se-ia comportado 
como um verdadeiro fantoche 
traidor do povo moçambicano. 

Olhando atentamente para os 
acontecimentos que dominaram 
o cenário político moçambicanos, 
no período entre 2013 e 2014,  
existem razões suficientes para 
suspeitar  alguns episódios possam 
ter induzido Dhlakama e a Rena-
mo a deixar-se enganar (mais uma 
vez) pelas velhas raposas da Fren-
te de Libertação de Moçambique.

Em primeiro lugar, o ano 2013 
fechou com a clamorosa (e não 
indiferente) ascensão do Mo-
vimento Democrático de Mo-
çambique (MDM) no panorama 
político moçambicano. Além de 
renovar os próprios mandatos nas 
cidades de Beira e Quelimane, 
este partido conquistou também 
as cidades de Nampula e Guruè; 
e aumentou significativamente os 
próprios assentos nos Municípios 
de Maputo e Matola. Esta vitória 
retumbante do MDM nas elei-
ções municipais de 2013 podia 
ter suscitado, nas hostes da Rena-
mo, o fantasma de receio de per-
der a posição de maior partido de 
oposição, nas V Eleições Gerais. 

Em segundo lugar, a Renamo 
– um partido/movimento cujo 
modus operandi interno continua 
a ser  caracterizado por uma rígi-
da emanação de todas as soluções 
de todos os problemas  da boca 
do “grande chefe” - ficou muito 
desgastado quando o Governo da 
Frelimo, a seguir ao fracassado 
blitz de Sadjundjira (que visava 

eliminar Dhlakama), adoptou a es-
tratégia de encurrala-lo num lugar 
incerto nas matas de Gorongosa. 

Se se provasse que a iniciativa 
de Armando Guebuza de institu-
cionalizar o estatuto de Líder de 
oposição e de atribuí-lo a Dhlaka-
ma fosse de comum acordo com 
este último e a Renamo, então, es-
tes dois episódios poderiam repre-
sentar o motivo que teria  induzido 
a Renamo a procurar ou a aceitar 
a oferta de um “sujo” acordo, para 
garantir a conservação da posi-
ção de maior partido de oposição. 

Além das duas primeiras ra-
zões que se prestam para cogitar a 
possível existência de um acordo/
compromisso entre os dois históri-
cos rivais (a Frelimo e a Renamo), 
recuando um pouco na memória, 
poder-se-ia notar que foi também 
suspeito a modalidade com que 
foi aprovada a Nova Lei Eleito-
ral que regulamentou as mesmas 
V Eleições Gerais:  a Frelimo e a 
Renamo estavam de costas vira-
das e as negociações no Centro de 
Conferências Joaquim Chissano 
(CCJC) tinham sido interrompidas 
no dia 28 de Outubro de 2013, na 
24ª ronda, alegadamente porque  a 
Renamo exigia a presença de fa-
cilitadores e observadores, capa-
zes de aproximar as posições das 
partes, de modo a evitar impasses 
registados nas anteriores 24 ron-
das. De “improviso”, no encontro 
da 26ª ronda, realizado no Sábado, 
dia 1 de Fevereiro de 2014, os his-
tóricos rivais ultrapassam os prin-
cipais obstáculos e deram a co-
nhecer que dentro de uma semana 
seria convocada uma sessão extra-
ordinária ou antecipada à sessão 
ordinária da AR, para a Revisão 
da Lei Eleitoral, com vista a aco-
modar as exigências da Renamo.

Foi estranho para muitos mo-
çambicanos que a questão da pari-
dade nos órgãos eleitorais, cujo 
desacordo tinha “obrigado” 
Dhlakama a regressar ao mato, in-
duzido o Governo da Frelimo a 
concentrar enormes recursos fi-
nanceiros na aquisição de material 
bélico, custado o sangue de um 
número desconhecido de moçam-
bicanos e obrigado Dhlakama a 
viver como um animal de  caça 
num “lugar incerto”, tenha encon-
trado, na 26ª ronda, um entendi-
mento miraculoso que não tinha 

sido possível encontrar nas prece-
dentes 24 rondas. No Editorial, da 
edição Nº 238, do dia 5 de Feverei-
ro de 2014, o editor do semanário 

de Moçambiquede Moçambique , Fernando 
Veloso, observava que se Dhlaka-
ma entrasse num compromisso 
que ajudasse a Frelimo a ganhar 
tempo para resolver a sua crise in-
terna, então, ele “ficaria para a his-
tória como um desconseguido”.

O acordo sobre a Nova Lei 
Eleitoral e o desbloqueio no im-
passe das negociações no CCJC 
foram possíveis graças a contac-
tos diretos, de forma secreta, nas 
instalações da AR, com a descul-
pa de ser a forma melhor encon-
trada para ultrapassar a crise o 
mais rapidamente possível. Este 
secretismo indignou muitos mo-
çambicanos que se interrogavam 
“que assuntos secretos estavam a 
tratar, a Frelimo e a Renamo, so-
bre o pacote eleitoral, que não in-
teressavam os outros partidos e a 
inteira população moçambicana”!

Já nessa altura, e neste mesmo 
espaço, publiquei um artigo – O 
Juízo Final: Dhlakama e a Demo-
cracia (ainda disponível online) 
– mostrando que existiam muitas 
razões para suspeitar que Dhlaka-
ma e a Renamo estavam a repetir 
a carta errada de 1994 e 2009; que 
a sua maior preocupação tinha dei-
xado de ser aquela de conquistar o 
poder e se tinha reduzido àquela 
de impedir que um outro partido 
de oposição chegasse ao poder 
ou conquistasse o segundo lugar.

Se a questão do estatuto de Lí-
der de Oposição, a ser atribuído 
a Dhlakama, fosse capaz de pro-
var que o próprio Dhlakama foi 
o maior conivente de Guebuza na 
engenhosa construção da “fanto-
chada” eleitoral, como é que se 
poderia, então, enquadrar o com-
portamento da Renamo que, no dia 
28 de Outubro de 2014, no encer-
ramento da Conferência Regional 
Centro e Norte de Moçambique 
– reagindo à indicação dos resulta-
dos parciais anunciados pelas Co-
missões Distritais e Provinciais, 
que davam por vencedor Filipe 
Nyusi e a Frelimo – reivindicou 
a vitória do seu candidato, Afon-
so Dhlakama, com cerca de 80%?

A hipótese mais provável seria 
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Justiça e vingança
Por Marinho e Pinto*

A detenção do antigo primei-
ro-ministro José Sócrates levan-
ta questões de ordem política, de 
ordem jurídica e de cidadania. 
Mais do que a politização da jus-
tiça, ela alerta-nos para a judicia-
lização da política que está em 
curso no nosso país. José Sócra-
tes acabou, enquanto primeiro-
-ministro, com alguns dos mais 
chocantes privilégios que havia 
na sociedade portuguesa, sobre-
tudo na política e na justiça. Isso 
valeu-lhe ódios de morte. Foi ele 
quem, por exemplo, impediu o 
atual Presidente da República 
de acumular as pensões de re-
forma com o vencimento de pre-
sidente. A raiva com que alguns 
dirigentes sindicais dos juízes e 

admitir que Afonso Dhlakama 
e a Renamo tenham falhado os 
cálculos; que eles não tenham 
percebido que os eleitores mo-
çambicanos iam às urnas das V 
Eleições Gerais determinados 
a punir os corruptos falcões da 
Frelimo e a “vara” preferida com 
a qual castigar a Frelimo era, pre-
cisamente, Dhlakama e a Rena-
mo. E quando se deram conta já 
era tarde. A contraparte do “sujo” 
acordo tinha já orquestrado tudo 
de modo a assegurar que o “fran-
go” ficasse para si e as “miudezas 
do frango” fosse para a Renamo. 
A máquina já tinha sido acionada 
e não se podia voltar para atrás.  

A instituição do estatuto de Líder 
de Oposição e a sua subsequente 
atribuição a Afonso Dhlakama, 
embora tenha a possibilidade de 
obter a aprovação da opinião pú-
blica moçambicana que poderá 
ver nisso um reconhecimento do 
homem que em várias circunstân-
cias agiu como seu representante 
na luta contra a governação desas-
trosa do dia, a médio e longo prazo 
poderá constituir um atentado con-
tra o recém-nascido e frágil pro-
cesso da democratização das ins-
tituições políticas moçambicanas. 

Se por uma lado, pode-se ad-
mitir que a instituição do estatu-
to de Líder de Oposição e a sua 
subsequente atribuição a Afonso 

dos procuradores se referiam ao 
primeiro-ministro José Sócrates 
evidenciava uma coisa: a de que, 
se um dia, ele caísse nas malhas 
da justiça iria pagar caro as suas 
audácias. Por isso, tenho muitas 
dúvidas de que o antigo primei-
ro-ministro esteja a ser alvo de 
um tratamento proporcional e 
adequado aos fins constitucio-
nais da justiça num estado civili-
zado. É mesmo necessário deter 
um cidadão, fora de flagrante de-
lito e sem haver perigo de fuga, 
para ser interrogado sobre os in-
dícios dos crimes económicos de 
que é suspeito? É mesmo neces-
sário que ele, depois de detido, 
esteja um, dois, três ou mais dias 
a aguardar a realização desse 

será que estes, sim, pertencem a 
uma casta de privilegiados aci-
ma das leis que implacavelmente 
aplicam aos outros cidadãos? A 
justiça não é vingança e a vingan-
ça não é justiça. Acredito que um 
dia, em Portugal, a justiça penal 
irá ser administrada sem deixar 
quaisquer margens para essa ter-
rível suspeita. Carlos Alexandre 
– Está há vários anos no Tribunal 
Central de Instrução Criminal e 
por lá ficará o tempo que quiser, 
pois os juízes são inamovíveis. 
Tempos houve em que um juiz 
não podia permanecer num tri-
bunal mais do que seis anos (era 
a regra do sexénio) e, por isso, 
recebia um subsídio para a habi-
tação. Porém, desses tempos, só 

Dhlakama possa contribuir para 
a “pacificação” do País, por outro 
lado, a aceitação deste estatuto, 
da parte de Dhlakama e da Re-
namo poderá (com maior proba-
bilidade) confirmar, na opinião 
pública, duas suspeitas: primeiro, 
que a proclamação de Filipe Ja-
cinto Nyusi como vencedor das 
eleições de 15 de Outubro seja 
resultante de um “cozinhado” 
feito nos computadores da CNE e 
do STAE, e a sua presidência da 
República seja uma incontornável 
imposição, da parte dos totalitários 
do regime da Frelimo; segundo, 
que tenha existido “sujos” acor-
dos entre os dois históricos rivais, 
que visava acantonar a ameaça 
representada pelo crescimento 
da popularidade do MDM no 
cenário político moçambicano, 
e manter os cidadãos reféns do 
bipolaríssimo caracterizado  pela 
hegemonia exercitada pela Frente 
de Libertação de Moçambique. 

A consequência da consolida-
ção destas duas suspeitas, na opi-
nião pública, seria fatal: um desin-
teresse total pela política, da parte 
dos cidadãos. O povo sentir-se-ia 
traído, enganado e gozado pelos 
políticos. E daí, o suposto “pai da 
democracia moçambicana” pas-
saria a ser acusado de um filicí-
dio (assassinato do próprio filho).

interrogatório? Dir-me-ão que 
é assim que todos os cidadãos 
são tratados pela justiça. Porém, 
mesmo que fosse verdade, isso 
só ampliava o número de vítimas 
da humilhação. Mas não é ver-
dade. Há, em Portugal, cidadãos 
que nunca poderão ser humilha-
dos pela justiça como está a ser 
José Sócrates: os magistrados. 
Desde logo porque juízes e pro-
curadores nunca podem ser deti-
dos fora de flagrante delito. Em 
Portugal, poucos, como eu, têm 
denunciado a corrupção. Mas, 
até por isso, pergunto: seria as-
sim tão escandaloso que um anti-
go primeiro-ministro de Portugal 
tivesse garantias iguais às de um 
juiz ou de um procurador? Ou 

resta, hoje, o dito subsídio, bem 
superior, aliás, ao salário míni-
mo nacional e totalmente isento 
de impostos. Duarte Marques 
– Este deputado do PSD veio 
manifestar publicamente júbilo 
pela detenção e humilhação pú-
blica de Sócrates, com o célebre 
‘aleluia’. Era evitável a primária 
manifestação de ódio quando até 
a ministra da Justiça nos poupou 
ao habitual oportunismo político. 
Talvez mais cedo do que tarde se 
cumpra a sentença de Ezequiel: 
“Os humildes serão exaltados, e 
os exaltados serão humilhados”.

*Antigo Bastonário da Or-
dem dos Advogados de Portugal 

Há, em Portugal, cidadãos que nunca poderão ser humilhados pela justiça 
como está a ser José Sócrates: os magistrados.

de Moçambiquede Moçambique

de Moçambiquede Moçambique

(Continuação da página anterior)
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Declarar que num país não 
existe Estado não é uma fra-
se vistosa e gratuita, para 
fazer sensação, nem é uma 
frase de descarga do deses-
pero perante a desordem rei-
nante, e também não é uma 
frase de sentido figurado. 
Aliás, faz parte da lingua-
gem política convencional 
falar em ser necessário “mais 
Estado” ou, pelo contrário, 
ser preferível que haja “me-
nos Estado”, e estas opções 
reflectem interesses políti-
cos e económicos divergen-
tes e até mesmo opostos.

O que está em causa, em tor-
no da questão do Estado, é a 
necessidade da existência e da 
imposição de normas de defe-
sa da vida colectiva, para im-
pedir que a sociedade humana 
se transforme num bando de 
macacos, ou que a maioria 
dos cidadãos vivam subjuga-
dos e humilhados pelo terror e 
pelas sevícias executadas por 
grupos de criminosos à solta.

O Estado é uma forma de 
organização da vida em socie-
dade segundo normas estabe-
lecidas para todos, que são as 
leis. Acontece que as leis não 
consistem num conjunto de 
textos escritos e publicados 
em folhas de papel. O funda-
mento do Estado é a aplicação 
das leis por instituições que 
têm carácter público, isto é, 
essas instituições são perten-

ça de todos os cidadãos, e não 
devem obediência a nenhum 
grupo privado. As instituições 
que têm a responsabilidade e 
o poder de aplicar as leis são 
as Forças Armadas, a Polícia 
e os tribunais. As Forças Ar-
madas não têm um papel de 
intervenção directa na vida 
interna de um país, mas é essa 
instituição que deve agir, em 
última análise, quando alguém 
(incluindo, eventualmente, 
o próprio parlamento) trata 
a Constituição da República 
como um texto apenas para ser 
citado em discursos, ao mesmo 
tempo que limpa a sola dos sa-
patos sobre o conteúdo dessa 
mesma Constituição, para não 
dizer que limpa outra coisa.

Por conseguinte, quando se 
está perante uma situação de 
ausência de aplicação das leis, 
porque as instituições que de-
vem impô-las, não o fazem, essa 
situação define-se como sendo 
a de inexistência do Estado.

Para compreender qualquer 
processo, é necessário obser-
vá-lo historicamente, ou seja, 
é preciso situá-lo no tempo. 
Quando se trata do caso dos 
países africanos, é preciso 
notar que, em termos de tem-
po histórico, o colonialismo 
foi ontem. E as Independên-
cias dos países africanos não 
foram “ofertas de mel” reali-
zadas pelas democracias me-
losas das potências coloniais. 

É ampla a lista de dirigentes 
revolucionários da luta antico-
lonial que foram assassinados. 

Acontece que, nas antigas 
potências coloniais, não houve 
qualquer mudança de sistema 
político e económico, quando 
foram proclamadas as Inde-
pendências das ex-colónias 
africanas. Portugal não é ex-
cepção: houve apenas um gol-
pe de Estado militar em 25 de 
Abril de 1974, que foi anulado 
por um contragolpe militar em 
25 de Novembro de 1975. Os 
actuais interesses de Portugal 
em relação a África não dife-
rem dos interesses dos seus 
parceiros da União Europeia, 
os tais que conseguiram ver em 
Moçambique umas eleições 
“livres, justas e transparentes”.

Os interesses desses países e 
os seus objectivos em relação 
a África não se alteraram, e é 
imprescindível não esquecer o 
que foram as atrocidades co-
metidas pelo colonialismo em 
toda a África e também na Ásia.

Tendo deixado de exercer 
o poder directamente sobre 
os territórios das ex-colónias, 
interessa às antigas potências 
coloniais – assim como à po-
tência imperial que se atribui 
a si mesma a missão de co-
mandar o mundo, e também à 
nova potência imperial colo-
nizadora – que não haja Esta-
do nacional nas neocolónias. 
Para esse efeito, compram os 

serviços de uma casta feudal 
indígena, financiando-a por 
via de um Estado que é apenas 
formal, e que deve desempe-
nhar a função de fonte de en-
riquecimento dessa casta. Esse 
grupo de autóctones organiza-
-se então como uma quadrilha 
de assaltantes do Estado. Para 
poderem actuar impunemente, 
não podem existir instituições 
de aplicação da lei (Polícia e 
tribunais) que tenham natureza 
de instituições de defesa do in-
teresse público, porque eles se-
riam os primeiros a sentirem as 
consequências da acção dessas 
instituições. Sendo assim, to-
mam medidas para que essas 
instituições sejam inoperantes 
ou até mesmo funcionem com 
forças de bloqueio de aplica-
ção da lei. Realizam o mesmo 
tipo de procedimento em re-
lação às Forças Armadas, tor-
nando-as inofensivas, para que 
estas não tenham capacidade 
para removê-los do poder.

Por outro lado, sendo o Es-
tado tomado como fonte de 
enriquecimento, são lá coloca-
das rotativamente as pessoas 
das mesmas famílias e os seus 
comparsas, que não têm a mí-
nima ideia sobre o que devem 
fazer, e, por isso, passam a 
vida a repetir as mesmas pala-
vras, como se tivessem engo-
lido todos uma cassete igual.

Como consequência de tudo 
isto, toda a vida social fica 

descomandada. A expansão 
galopante dos assaltos e as-
sassinatos, o tráfico de seres 
humanos, o abate das flores-
tas, a extinção de espécies 
animais, a escalada das mor-
tes diárias em acidentes de 
viação, o aumento do número 
de assassinatos de mulheres 
idosas acusadas de serem fei-
ticeiras, tudo isto é o resultado 
de se ter chegado a uma situa-
ção de inexistência do Estado.

A aniquilação do Estado é 
um processo que tem ocorrido 
em vários países africanos. A 
consequência principal da de-
bilitação do alicerce principal 
do Estado, que são as Forças 
Armadas, é o avanço do ter-
rorismo, sem que os Exércitos 
desses países tenham capaci-
dade para enfrentar esses gran-
des grupos de criminosos de 
delito comum. Basta lembrar 
os casos do Mali, da República 
Centro-Africana e da Nigéria. 
Também é importante notar 
o avanço do terrorismo para 
Sul, na costa oriental de Áfri-
ca, da Somália para o Quénia.

E também importa regis-
tar que o terrorismo cons-
titui um fabuloso negócio 
para os fabricantes e os 
vendedores de armamento.

Neste contexto global afri-
cano, na época histórica ac-
tual, fazer a revolução con-
siste em restaurar o Estado.

Por Afonso dos Santos

Causas e consequências 
da aniquilação do Estado

Capim Aceso

de Moçambiquede Moçambique

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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Mateus Kathupa, deputado e membro da Comissão Permanente da AR

Segundo algumas organi-
zações da sociedade civil, 
são pontos sensíveis em ma-
térias de Direitos Humanos e 
de justiça social e económi-
ca, como as “leis das mordo-
mias”, a lei do Direito à In-
formação e o Código Penal   

Está agendada para hoje, 
quarta-feira, dia 26, a V sessão 
extraordinária da Assembleia da 
República. A duração inicial da 
sessão era de três dias, segundo 
o deputado e membro da Comis-
são Permanente da AR, Mateus 
Kathupa. O programa oficial 
distribuído aos deputados indi-
ca que a sessão vai durar dez 
dias, isto é, de 26 de Novembro 
a 5 de Dezembro. A sessão vai 
reexaminar as “leis das mor-
domias” devolvidas pelo Pre-

sidente da República, apreciar 
a lei do Direito à Informação e 
o Código Penal. Entretanto, um 

grupo de 14 organizações da 
sociedade civil considera insu-
ficientes os dez dias marcados 

pelo parlamento e pede para que 
o órgão legislativo passe as ma-
térias para a próxima legislatura.

 “O tempo que cabe a esta 
sessão extraordinária não será 
suficiente para um debate pro-
fundo e inclusivo, sobretudo 
se se considerar que a mesma 
irá debruçar-se sobre outras 
matérias também de extrema 
importância”, disse, há dias, 
em conferência de imprensa, 
o oficial de comunicação do 
FORCOM, Naldo Chivite, em 
representação de algumas or-
ganizações da sociedade civil.

Em contacto com o 
de Moçambiquede Moçambique , Chivite 

explicou: “Estes assuntos são 
complexos e sensíveis em maté-
rias de Direitos Humanos e de 
justiça social e económica, por 

isso merecem uma discussão 
muito aprofundada, para além 
de que carecem da participação 
das várias partes interessadas e 
envolvidas da sociedade mo-
çambicana”.

As “leis das mordomias” fo-
ram devolvidas pelo Presidente 
da República, Armando Gue-
buza – depois de uma mani-
festação realizada por algumas 
organizações da sociedade civil 
–, por serem atentatórias à rea-
lidade socio-económica do país, 

Nesta sessão, deverão ser 
ainda debatidos os seguintes 
pontos: a lei do Estatuto do 
Líder da Oposição e a infor-
mação da Comissão “Ad hoc” 
sobre a revisão da Constitui-
ção da República.  (Redacção)

de Moçambiquede Moçambique

publicidade

Sessão extraordinária da AR

Organizações da sociedade civil consideram 
insuficientes dez dias para análise 
das matérias
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  Bernardo Álvaro

Na passada segunda-feira, a 
Renamo voltou a acusar o Go-
verno de estar a violar as normas 
basilares dos princípios de jus-
tiça na Função Pública. O chefe 
da delegação da Renamo no di-
álogo político com o Governo, 
Saimone Macuiana, acusou a 
Televisão de Moçambique e a 
Rádio Moçambique de continu-
arem a promover debates com 
uma única corrente de opinião 
favorável ao partido Frelimo e 
de continuarem a hostilizar a 
oposição, a “sociedade civil” e 
a imprensa crítica, sem que es-
ses tenham direito ao contradi-
tório, segundo o previsto na lei.

Estas acusações, que foram ex-
tensivas aos órgãos da adminis-
tração da Justiça no país, foram 
proferidas no decurso da 86.a 
ronda, quando as partes discutiam 
sobre o Ponto Três da agenda das 

As declarações da governa-
dora da cidade de Maputo, Lu-
cília Hama, feitas no dia 18 de 
Novembro, segundo as quais 
a população mais carenciada 
devia fazer um esforço para 
garantir que na quadra festiva 
tenha derivados de frango e 
peixe para “festas felizes”, não 
agradaram a ninguém. Durante 
a semana, o assunto inundou 
as redes sociais com um sen-
timento generalizado de indig-
nação, que se juntou a alguma 
dose de humor para responder 
às declarações consideradas 

negociações, referente à desparti-
darização do aparelho de Estado.

“O mesmo acontece com os tri-
bunais, onde não há transparên-
cia na tramitação dos processos, 
sobretudo quando os queixosos 
são da oposição, mesmo com ra-
zão”, disse Saimone Macuiana.

“Os líderes tradicionais, usan-
do uniformes e insígnias adqui-
ridos com o dinheiro dos con-
tribuintes ou pagos pelo erário 
público, na última campanha 
eleitoral só participaram em ac-
tividades da Frelimo e do seu 
candidato”, acrescentou o de-

putado Macuiana, que falava 
em conferência de imprensa no 
final da ronda, e considerou es-
sas práticas como manifestações 
da partidarização do Estado.

A Renamo exige que os agen-
tes da autoridade tradicional 
sejam da sua zona de origem, 

desastrosas da governante, que 
também é membro da Comis-
são Política do partido Frelimo.

Os cidadãos usaram as redes 
sociais para, utilizando foto-
grafias trabalhadas conhecidas 
como “memes”, demonstrar 
a sua indignação, usando o 
humor. Várias pessoas publi-
caram fotografias com patas, 
asas, cabeças e pescoços de 
frango, alegadamente por-
que já estavam a seguir à ris-
ca a recomendação da “nu-
tricionista” Lucília Hama. 

por entender que isso é um tí-
tulo hereditário, e que não de-
verá ser “como acontece agora, 
em que alguém de Chimoio 
é indicado como autoridade 
tradicional em Marracuene, 
que nem conhece a tradição”.

Os mais radicais trataram 
de editar fotos da governadora 
com miudezas de frango. O que 
irritou os cidadãos é o facto de 
a governadora ter sugerido ali-
mentos de indigência ao povo, 
tendo ela uma vida faustosa 
paga pelos impostos dos contri-
buintes, sendo ela de importân-
cia dispensável no organigra-
ma administrativo, tomando 
em conta que há um Governo 
municipal eleito. A governa-
dora ainda não reagiu à vaia 
que está a receber. (Redacção) Lucília Hama, governadora da cidade de Maputo

Instrumentalização da imprensa 
pública e dos tribunais volta a 
ser assunto nas negociações  

Festas felizes com “patinhas e pescoços”

Governadora da cidade de Maputo 
irrita cidadãos e torna-se alvo 
de piadas nas redes sociais

de Moçambiquede Moçambique

de Moçambiquede Moçambique
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Rosário Fernandes, presidente da ATM

de Moçambiquede Moçambique

  Bernardo Álvaro

O presidente da ATM (Au-
toridade Tributária de Mo-
çambique), Rosário Fernan-
des, denunciou a actuação de 
uma rede do crime organizado 
naquela entidade, que consis-
te no uso do seu nome e dos 
nomes de outros funcioná-
rios do topo para tramitação 
de expediente de corrupção. 

Um comunicado de impren-
sa do Gabinete de Comunica-
ção e Imagem da ATM, envia-
do ao de Moçambiquede Moçambique  na 
tarde de quinta-feira, refere 
que, por instruções expressas 
do presidente da Autoridade 
Tributária de Moçambique, se 
comunica ao público em geral 
que ultimamente são reporta-
dos casos e situações frequen-
tes de utilização deliberada de 
nomes de dirigentes da Auto-
ridade Tributária de Moçam-
bique, e com ênfase no nome 
do respectivo presidente, para 
fins obscuros.

Segundo a nota, tais si-
tuações vêm prenunciando 

objectivos ilícitos ou dolo-
sos. Acrescenta a nota que 
as práticas utilizadas têm 
consistido em solicitação de 
favores, benefícios ou faci-
lidades, fazendo-se os au-
tores passar por parentes, 
amigos, conhecidos ou envia-
dos dos referidos dirigentes.

Ainda segundo a ATM, os 
lugares mais frequentes de 
veiculação dessas práticas 
têm sido fronteiras terrestres, 
estâncias e gabinetes de tra-
balho, exibindo os referidos 
autores qualidades ou estatuto 
falsos, como forma de persu-
asão das pessoas contactadas.

“As práticas descritas de-
notam actuações integradas 
no crime organizado, para o 
qual todos os mecanismos e 
todas as formas de persua-
são são objecto de manipu-
lação, a qualquer custo”, diz 
o comunicado a que temos 
vindo a fazer referência, e 
que acrescenta: “Estas situ-
ações recomendam, da parte 
da Administração Tributá-
ria, e em protecção da insti-

tuição e seus funcionários, 
maior reforço da segurança 
interna, para o que são aler-
tadas todas as estruturas, e 
as entidades competentes”.

A  Administração Tributária 
de Moçambique alerta todos 
os sectores de actividade – 
áreas fiscais, estâncias, fron-
teiras e serviços públicos de 
administração fiscal e adua-
neira – para comunicarem ao 
posto policial mais próximo 
ou aos serviços de segurança 
privada das imediações (na 
ausência de posto policial), 
qualquer ocorrência de uso, 
abuso, manipulação ou tráfico 
de nomes, de pseudónimos ou 
de títulos de individualidades 
diversas, para os efeitos pro-
cessuais e penais inerentes.

Adverte que qualquer uso 
indevido de nome, denomi-
nação ou título deverá ser 
passível de imediata impug-
nação como crime de fla-
grante delito, encaminhando-
-se imediatamente os autores 
às entidades competentes. 

Rosário Fernandes diz que 
seu nome é usado para fins 
obscuros nas Alfândegas
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O secretário de Estado da 
Defesa norte-americano, 
Chuck Hagel, apresentou na 
passada segunda-feira (dia 
24) a sua demissão, pondo 
fim a um mandato de qua-
se dois anos pontuado por 
divergências com a Casa 
Branca e que pode ser o 
prenúncio de mudanças na 
estratégia militar dos EUA.

A notícia foi divulgada, 
em primeiro lugar, pelo jor-
nal “The New York Times”, 
que citava responsáveis da 
Administração do presidente 
Barack Obama. A confirma-
ção surgiu horas mais tarde, 
através de uma conferência 
de imprensa na Casa Bran-

ca, em que Obama elogiou 
o trabalho de Hagel à frente 
do Pentágono, que definiu 
como “um período de tran-
sição”. “Depois de guiar a 
Administração durante este 
período de transição, o secre-
tário da Defesa disse que ti-
nha chegado o tempo de ter-
minar a sua missão”, disse o 
presidente norte-americano.

Nos 21 meses em que este-
ve no cargo, Hagel – um ex-
-senador republicano e con-
decorado veterano da Guerra 
do Vietname – teve que gerir 
uma reestruturação das for-
ças armadas em virtude de 
cortes orçamentais e liderou 
o processo de retirada das 

tropas norte-americanas do 
Afeganistão. Este foi o “pe-
ríodo de transição” para que 
Hagel foi escolhido e, agora, 
Obama, a entrar nos últimos 
dois anos da sua presidên-
cia, quer apontar a outras 
prioridades, nomeadamente 
a ameaça do “Estado Islâ-
mico” na Síria e no Iraque.

As diferenças na forma 
como o grupo “jihadista” era 
encarado pelo presidente e 
pelo seu secretário de Esta-
do da Defesa começaram a 
emergir em Agosto. Numa 
entrevista, Hagel referiu-
-se ao “Estado Islâmico” 
como “uma ameaça que vai 
além de tudo o que já vi-

mos”, contrariando a visão 
de Obama, manifestada al-
guns meses antes, que com-
parou o grupo a uma equipa 
de basquetebol amadora.

A imprensa norte-america-
na nota a forma como nos úl-
timos meses Hagel foi ceden-
do espaço neste “dossier” a 
outras figuras mais próximas 
de Obama, como o secretário 
de Estado, John Kerry, ou o 
chefe do Estado Maior do 
Exército, Martin Dempsey.

Esta é também a primeira 
grande mexida em titula-
res de cargos relevantes de 
Obama após a derrota dos 
Democratas nas eleições in-
tercalares para o Congresso, 

Obama demite chefe do Pentágono 
com os olhos no “Estado Islâmico”

Chuck Hagel foi nomeado secretário de Estado da Defesa em Fevereiro de 2013  

Chuck Hagel termina “mandato de transição”, disse Obama. Republicanos pedem 
uma redefinição da política externa norte-americana.

   

Numa 
entrevista, Hagel 
referiu-se ao 
Estado Islâmico 
como “uma 
ameaça que vai 
além de tudo o 
que já vimos”, 
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que ditou a perda da maio-
ria no Senado e o aumento 
da maioria Republicana na 
Câmara dos Representantes.

Apesar do tom cordial da 
conferência de imprensa em 
que a demissão foi anunciada 
e da garantia da Casa Branca 
de que a saída de Hagel foi 
fruto de um “consenso mú-
tuo”, a imprensa norte-ame-
ricana fala num secretário 
da Defesa sob pressão para 
abandonar o cargo. As críti-
cas vão sobretudo para o per-
fil secundário que Hagel as-
sumia durante as discussões 
na Casa Branca; os defenso-
res do secretário demissio-
nário referem a dificuldade 
que Hagel teve em penetrar 
no círculo restrito dos conse-
lheiros de Obama para a po-
lítica externa, centralizada na 
Administração presidencial.

No entanto, a demissão 
nunca pareceu estar no hori-
zonte de Hagel, diz o NYT, 
que cita membros da sua equi-
pa. Numa entrevista recente à 
cadeia PBS, Hagel disse não 
ter preocupações acerca da 
confiança que Obama ainda 
depositava em si. “Terão que 
lhe perguntar”, disse na altu-

ra o ex-senador do Nebrasca.

Um mandato 
conturbado

O início do mandato de 
Hagel foi, desde logo, mar-

cado pela instabilidade. A 
sua confirmação foi adiada 
por meses de um debate cer-
rado no Senado, que acabou 
por aprová-lo com 58 votos a 
favor e 41 contra, a margem 
mais reduzida numa nome-

ação para o Pentágono. Os 
colegas Republicanos nun-
ca lhe perdoaram as ferozes 
críticas que fez à intervenção 
norte-americana no Iraque 
durante a presidência de Ge-
orge W. Bush, apesar do seu 
voto a favor enquanto sena-
dor. A oposição de Hagel à 
possibilidade de um bom-
bardeamento sobre o Irão 
esteve igualmente sob fogo.

A participação na Guerra 
do Vietname, onde liderou 
uma divisão de infantaria, 
marcou a posição de Hagel, 
conferindo-lhe uma aver-
são a intervenções armadas, 
que defendia só deverem 
ser equacionadas em últi-
mo recurso. Se Obama pre-
tende alargar os esforços 
militares contra o Estado 
Islâmico, alguém como Ha-
gel poderia não ser a pessoa 
mais indicada para liderar 
o Pentágono. “O seu estilo 
lânguido (…) deixou-o vul-
nerável às críticas daqueles 
que defendem uma estraté-
gia militar mais agressiva”, 
escreve a revista “Time”.

Entre os nomes mais apon-
tados para substituir Hagel, 
a imprensa norte-americana 
destaca Michèle Flournoy, 
ex-sub-secretária para as po-
líticas de Defesa no primeiro 
mandato de Obama, e que 

poderia ser a primeira mu-
lher a dirigir o Pentágono. 
Flournoy é actualmente a di-
rectora do “Center for a New 
American Security”, um 
“think-tank” não partidário 
que, segundo o “Washing-
ton Post”, tem inspirado 
muitas das políticas de se-
gurança nacional de Obama.

O actual vice-secretário 
de Estado da Defesa, Robert 
Work, e o ex-vice, Ashton 
Carter, são outros dos poten-
ciais nomeáveis por Obama.

Independentemente de 
quem seja o escolhido, é pro-
vável que o processo de con-
firmação volte a ser tortuoso. 
Obama deverá tentar obter a 
nomeação antes da tomada 
de posse do novo Congresso, 
mas a maioria republicana na 
Câmara dos Representantes 
poderá tentar atrasar o pro-
cedimento. O líder republi-
cano, John Boehner, já fez 
questão de ditar os termos 
do debate: “Esta mudança 
de pessoal deverá ser parte 
de uma maior redefinição 
da nossa estratégia para en-
frentar as ameaças externas, 
especialmente a ameaça 
imposta pelo aparecimento 
do ISIS” [sigla pela qual é 
também conhecido o “Es-
tado Islâmico”]. (Público)

de Moçambiquede Moçambique

   

As críticas vão sobretudo para o perfil 
secundário que Hagel assumia durante 
as discussões na Casa Branca; os 
defensores do secretário demissionário 
referem a dificuldade que Hagel 
teve em penetrar no círculo restrito 
dos conselheiros de Obama para a 
política externa – centralizada na 
Administração presidencial.
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  Bernardo Álvaro

A delegação da Renamo nas 
negociações com o Governo 
considerou mentiroso o mi-
nistro da Agricultura, José Pa-
checo, que disse, na semana 
passada, em conferência de im-
prensa, que a delegação da Re-
namo condicionou o avanço do 
diálogo ao pagamento de sub-
sídios. “Exigimos ao Governo 
para nos dar por escrito o quê e 
quanto recebemos desde o dia 2 
de Maio de 2013 [data em que 
se iniciou o diálogo] até 12 de 
Novembro de 2014”, exigiu o 
chefe da delegação da Renamo 
no diálogo, Saimone Macuiana. 

Macuiana exige também que 
o Governo “forneça os números 
dos cheques ou das contas ban-
cárias usados para os referidos 
pagamentos”. “Exigimos, por es-
crito, quantos milhões estamos a 
receber por mês e quantos já rece-
bemos até agora, e a moeda, sob 
pena de o ministro José Pacheco 
estar a mentir ou ser mentiroso.”

 Para a Renamo, tudo o que 
tem estado a ser discutido no di-
álogo tem sido concordado entre 
as partes, e, se a questão dos va-
lores for verdadeira, pode estar 
documentada. “Exigimos que 

o Governo nos mostre e mostre 
ao povo, através da imprensa, 
os documentos assinados pelas 
partes dando conta do subsídio 
que os membros da delegação 
da Renamo estão a receber”. 

Pacheco foge e diz que 
os documentos são assunto 

de Estado 

Instado a pronunciar-se sobre 
o desafio lançado pela Renamo 

no sentido de apresentar publi-
camente as provas, José Pacheco 
disse que os documentos são as-
suntos de Estado e que não podem 
ser expostos de qualquer maneira.

Numa insistência do 
de Moçambiquede Moçambique , Pacheco 

disse que, se alguém precisa dos 
documentos, deve seguir os pro-
cedimentos necessários, dirigin-
do-se às instâncias apropriadas, 
como, por exemplo, o Tribunal 
Administrativo ou a Inspecção-
-Geral das Finanças, para verifi-
car a veracidade dos factos, mas 
“o ministro não pode carregar os 
documentos, e trazer aqui”.

Falou também da existência 
de actas, mas disse que essas não 
podem ser expostas de qualquer 
maneira, apesar de ter ficado cla-
ro que as actas, por si sós, não 
podem constituir prova suficien-
te, dado que, mesmo em rondas 
em que as partes não chegaram a 
consensos sobre as matérias em 
discussão, sempre houve actas.

José Pacheco, ministro da Agricultura e chefe da delegação do Governo

 Saimone Macuiana, chefe da delegação da Renamo

Renamo diz que Pacheco está a 
mentir sobre alegada exigência 
de subsídios 

(Continua na página seguinte)
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Não foram mostrados docu-
mentos que tenham sido envia-
dos pelo Governo ao Tribunal 
Administrativo, para este avalizar 
os pagamentos, embora o minis-
tro tenha dito que os pagamen-
tos estão a ser feitos com base 
no Orçamento do Estado e não 
através de um fundo específico. 

Má gestão de fundos por parte 
do Governo

A Renamo acusa o  Governo 
de não revelar o dinheiro que está 
a ser gasto no processo de cessa-
ção das hostilidades militares e 
a forma como está a ser gerido.

 “O Governo compra cré-
ditos dos telefones, incluindo 
para os mediadores nacionais, 
nos mercados informais. Não 
quer dizer nem à Renamo nem 
aos mediadores como está 
sendo gerido o dinheiro deste 
processo”, acusou Macuiana.

Macuiana diz que a sua delega-
ção sabe que “este dinheiro está 
sendo mal gerido pelo Governo”. 
Segundo Macuiana, os peritos 
militares da Renamo têm tido 
dificuldades de receber os subsí-
dios, porque o Governo não está a 
cumprir os mecanismos estabele-
cidos. “Queremos saber quanto já 
gastámos até agora e onde vamos. 
Os nossos peritos têm tido dificul-
dades de receber os subsídios.”

Sobre este assunto, o chefe da 
delegação governamental res-
pondeu que o Governo não está 
na obrigação de prestar contas a 
quaisquer entidades, mas, sim, 
existem mecanismos pelos quais 
deve e tem estado a prestar contas, 
ou seja, através do Tribunal Ad-
ministrativo, sendo por isso que, 
se a Renamo estiver interessada, 
poderá dirigir-se àquela entida-
de, para apurar o que pretende. 

Divergências

As partes voltaram a divergir 
sobre os mecanismos de enqua-
dramento e integração, com a 
Renamo a dizer que “continu-
am as divergências e ainda não 
houve consenso sobre a forma 
de enquadramento e integra-
ção”, e o Governo a dizer que 
“não há divergências, mas sim 
problemas de interpretação”.

A Renamo diz que insistiu na 
integração com base no princí-
pio de partilha de responsabili-
dades e comandos nas FADM e 
na PRM. Quanto à PRM, a Re-
namo abdica da exigência de par-
tilhar os postos de comandante-
-geral e vice-comandante-geral.

Em relação à Unidade de In-
tervenção Rápida (UIR), ou 
seja, a ex-FIR, e às Forças de 

Guarda-Fronteira, dois ramos es-
peciais da Polícia da República 
de Moçambique, a Renamo diz 
que pretende a partilha de efec-
tivos, enquanto sobre o Serviços 
de Informação e Segurança do 
Estado (SISE) deixa ao critério 
de decisões ao mais alto nível 
entre o Presidente da Repúbli-
ca e o presidente da Renamo.

“Queremos que os oficiais 

que estão nas FADM ocupem 
também os cargos de comando 
e de chefia, ao invés de conti-
nuarem a ser catalogados de as-
sessores”, considera a Renamo.

As delegações não trataram 
de questões referentes à des-
partidarização do aparelho de 
Estado, por motivos de tempo. 

“O trabalho poderá ser enrique-
cido para acomodar a integração 

dos homens da Renamo. Na úl-
tima semana de Novembro será 
feita a avaliação das subequipas 
da EMOCHM”, disse o ministro 
José Pacheco, tendo afirmando 
que a EMOCHM apresentou o 
documento sobre os direitos e de-
veres dos seus membros enquan-
to observadores internacionais.

“São questões que têm a ver 
com, por exemplo, quando um 

observador entrar em conflito 
com os cidadãos nacionais ou es-
trangeiros, bem como em casos 
de situações de emergência” dis-
se. Para Pacheco, não há diver-
gências, mas sim há problemas 
de interpretação. “A Renamo que 
diga quais são os elementos que 
estão a ser subaproveitados nas 
FADM”, concluiu José Pacheco. 

(Continuação da página anterior)
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Nacional

  Bernardo Álvaro

Os custos operacionais da 
implementação do processo 
de cessação das hostilidades 
militares – cujo acordo foi 
assinado, no passado dia 5 
de Setembro, pelo Presiden-
te da República, Armando 
Guebuza, e pelo líder da Re-
namo, Afonso Dhlakama – 
estão orçados em cerca de 
400 milhões de meticais. O 
Fundo está a ser gerido a 
partir do Ministério da Agri-
cultura e pelo ministro de 
tutela, José Pacheco. A in-
formação foi divulgada pelo 
próprio Pacheco, que é chefe 
da delegação do Governo no 
diálogo com a Renamo. Pa-

checo falava em exclusivo 
ao de Moçambiquede Moçambique , na 
passada segunda-feira, sobre 
o montante e a sua gestão.

Segundo Pacheco, o mon-
tante foi aprovado pelo Go-
verno e provém do Orçamen-
to do Estado. Questionado 
sobre a entidade encarregada 
de gerir o dinheiro, o chefe 
da delegação governamental 
disse: “A operação está or-
çada em 400 mil contos de 
meticais. Para o efeito, foi 
aberta uma linha orçamental 
no Ministério da Agricultu-
ra, que está sendo gerida por 
este ministério, envolvendo 
outras pessoas de outros ra-
mos”. José Pacheco não re-
velou que “outras pessoas” 

intervêm na gestão da verba, 
nem os respectivos sectores.

Entretanto, em declarações 
ao de Moçambiquede Moçambique , o 
porta-voz da Renamo, Antó-
nio Muchanga, acusou o mi-
nistro da Agricultura de não 
querer revelar as razões pe-
las quais o Fundo está a ser 
gerido pelo Ministério da 
Agricultura.

António Muchanga acusou 
ainda o ministro de não estar 
a ser transparente, ao decidir 
sozinho sobre o lançamento 
e apuramento de concursos 
para a aquisição de bens e 
serviços para a operação 
que inclui a missão de Equi-
pa Militar de Observação 
da Cessação das Hostilida-

des Militares (EMOCHM).

Peritos militares não estão 
a receber subsídios

Ainda em relação à gestão 
da verba, há dias o chefe da 
delegação da Renamo nas 
negociações, o deputado Si-
mone Macuiana, denunciou 
que os peritos militares não 
recebem os seus subsídios 
com regularidade. O depu-
tado disse também que o pa-
gamento dos subsídios aos 
peritos tem sido feito com 
atrasos pelo Ministério da 
Agricultura. Segundo Ma-
cuiana, os comandantes da 
EMOCHM recebem recar-
gas para telefone compra-

das no mercado informal.
“O Governo compra crédi-

tos dos telefones, incluindo 
para os mediadores nacio-
nais, nos mercados infor-
mais. Não quer dizer, nem 
à Renamo, nem aos me-
diadores, como está sendo 
gerido o dinheiro deste pro-
cesso”, acusou Macuiana.

“Queremos saber quan-
to já gastámos até agora e 
onde vamos. Os nossos pe-
ritos têm tido dificuldades 
de receber os subsídios”, 
afirmou. A alegada falta 
de transparência na gestão 
deste Fundo está na origem 
da troca de acusações en-
tre o Governo e a Renamo.

São 400 milhões de meticais ea verba é gerida pelo ministro da Agricultura, José Pacheco, 
que é chefe da delegação do Governo nas negociações.

Para comunicação, os mediadores dependem de Pacheco, que distribui aos peritos 
militares recargas conhecidas como “Girinho”, compradas na rua. 

Fundo de implementação do Acordo 
de Cessação das Hostilidades está 
no Ministério da Agricultura

António Muchanga, porta-voz da RenamoJosé Pacheco, ministro da Agricultura

de Moçambiquede Moçambique
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Nacional

  Cláudio Saúte

Perto de 13.000 pessoas re-
sidentes no povoado de Chiza-
vane, no distrito de Manjacaze, 
província de Gaza, estão a en-
frentar problemas de abasteci-
mento de água na sequência da 
avaria de 13 das 19 bombas de 
captação de água existentes na-
quela localidade. Como alterna-
tiva, a população recorre a poços 
e charcos, para encontrar água. 

Zacarias Macamo, chefe da 
localidade de Chizavane, disse 
que, neste momento, a popula-
ção recorre a poços a céu aberto, 
com todos os riscos para a saúde 
que daí podem advir. Disse tam-

  José Jeco

Após o fim do conflito armado 
entre as forças governamentais 
e os homens armados da Rena-
mo, os residentes das regiões 
afectadas por esse conflito estão 
a passar fome. Ao todo, são oito 
mil e seiscentas pessoas, resi-
dentes em quatro povoados dos 
postos administrativos de Vun-
duzi, Piro, Mucoza e Sadjundji-
ra, no distrito da Gorongosa, no 
Norte da província de Sofala. 

Trata-se de famílias maiorita-
riamente camponesas, que depen-
dem da agricultura, mas que, com 
a entrada na região das Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique 
e da Força de Intervenção Rápi-
da, viram-se obrigadas a abando-
nar as suas machambas e a irem 
para as zonas de realojamento. 

Agora que voltaram às suas zo-
nas de residência, não têm o que 
comer. Estão a passar fome, por-
que não há produção. Consequen-
temente, as pessoas recorrem a 
frutos silvestres, tubérculos e ra-
ízes de plantas (em alguns casos, 

bém que tem havido casos de 
doenças diarreicas provocadas 
por consumo de água imprópria.  

Acrescentou que, em al-
guns bairros, o abastecimento 
de água é feito por operado-
res privados, que vendem uma 
lata de 20 litros a 1,5 metical.

“Nesta zona, há falta de água 
devido à profundidade para al-
cançar o lençol freático. Treze 
fontes de abastecimento avaria-
ram. Desde Junho que não cho-
ve. As cisternas que servem de 
alternativa já não têm água. As 
bombas não suportam ir a gran-
des profundidades para puxar 
água”, disse Zacarias Macamo.

venenosas) para matarem a fome.
 A informação foi confirmada 

pelo chefe do posto administra-

tivo de Vunduzi, Viola Caravi-
lha, que associa também a fome 
à venda desenfreada de exce-

dentes agrícolas da campanha 
2013/2014, quando o confronto 
militar se intensificou na região.

O Governo está a sensibilizar 
os camponeses para não vende-
rem o pouco do que ainda resta 
e para fazerem novas sementei-
ras de culturas resistentes à seca.

Pessoas nas matas à procura 
de comida

Devido à fome, os residen-
tes das zonas afectadas estão 
numa luta pela sobrevivência. 
Ao longo da região, é possí-
vel ver celeiros vazios, resi-
dências abandonadas, porque 
os seus proprietários estão 
nas matas à procura de comi-
da. Na falta de alimentos, as 
pessoas recorrem a frutos sil-
vestres e raízes de plantas  
para sobreviverem, uma práti-
ca que, segundo Caravilha, 
está a ser prejudicial para a 
saúde. Ao de Moçambiquede Moçambique

, Caravilha falou de adultos e 
crianças que se encontram in-
ternados nas unidades sanitá-
rias, sofrendo de diarreias de-
vido ao consumo de raízes.

Distrito de Manjacaze

População disputa charcos de 
água com animais  

Consequência da guerra

Fome afecta mais quatro mil famílias em 
zonas atingidas pelo conflito armado  

Das 19 fontes de abastecimento 
de água, apenas seis estão em 

funcionamento

de Moçambiquede Moçambique

Zacarias Macamo, presidente da localidade de Chizavane
de Moçambiquede Moçambique
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Nacional

  Bernardo Álvaro

Pelo menos 30 automobilistas 
que operam no sector de trans-
portes semicolectivos de pas-
sageiros na cidade de Maputo 
são semanalmente sancionados 
pela Polícia Municipal por falta 
de cartas de condução profis-
sional para transporte público. 

O porta-voz da Polícia Mu-
nicipal da cidade de Maputo, 
Joshua Lai, já admitiu que, ape-
sar de as escolas da cidade terem 
chegado a entendimento com o 
município no sentido de reduzi-
rem as taxas de averbamento das 
cartas de condução, a Polícia 
continua a confrontar-se com 
grande número de automobilis-
ta sem cartas de serviços profis-
sionais de transporte público.

“Infelizmente, a situação pre-
valece, apesar das actuações 
que a Polícia tem tido con-
tra os automobilistas”, disse 
Joshua Lai. E acrescentou que, 
em média, são aplicadas mul-
tas a 25 a 30 automobilistas.

Segundo a Polícia, para 
além das multas, aos motoris-
tas reincidentes tem-lhes sido 
apreendida a carta, e a respec-
tiva viatura tem sido parqueada.

Quase um ano depois, ser-
ve de referência lembrar que o 
Governo, através do Instituto 
Nacional dos Transportes Ter-

restres e da Polícia de Trânsito, 
lançou uma campanha de inter-
dição do exercício da actividade 
de transporte de passageiros a 
condutores que não tenham li-
cença de condução profissional.

A medida fez levantar uma 
onda de protestos por parte dos 
abrangidos, incluindo os pro-
prietários das viaturas, os quais 
alegaram, na altura, altos custos 
financeiros para a realização 
de exames de averbamento das 
cartas nas diversas escolas de 
condução espalhadas pelo país.

Para ultrapassar o problema, 
o Governo e os abrangidos, 
com a participação das associa-
ções dos condutores de veículos 
motorizados e das escolas de 
condução, chegaram ao con-
senso de que se devia proceder 
à redução das tarifas praticadas.

À luz da decisão, o averba-
mento da carta de condução de 
veículos ligeiros e pesados para 
profissional passou a custar 4000 
meticais, em vez dos anteriores 
5500 meticais, enquanto o custo 
da carta profissional para ser-
viços públicos baixou de 5500 
meticais para 3300 meticais.

A medida estava inserida 
numa campanha que visava a 
profissionalização dos trans-
portadores, concebida e leva-
da a cabo pelas associações 
moçambicanas dos conduto-

res de veículos motorizados e 
das escolas de condução, em 
parceria com o Instituto Na-
cional de Transportes Terres-
tres e da Polícia de Trânsito.

A expectativa era fazer com 
que se elevasse o número de 
condutores habilitados e se 
reduzissem os índices de aci-
dentes de viação e os danos 
consequentes, principalmen-
te mortes e ferimentos de ci-
dadãos nas estradas do país.

Automobilistas ignoram as 
posturas e as autoridades

Enquanto isso, para além de 
conduzirem sem cartas de servi-

ços profissionais para transpor-
te público, os transportadores 
semicolectivos de passageiros 
ignoram igualmente as autori-
dades municipais nas questões 
de encurtamento de rotas, du-
pla cobrança e poluição sonora.

Na terminal de transportes 
do Zimpeto, onde fica situado 
o mercado grossista de produ-
tos alimentares da cidade, os 
transportadores semicolectivos 
que operam a partir daquele 
ponto para diferentes desti-
nos da cidade e província de 
Maputo não aceitam embar-
car os passageiros sem carga, 
ante o olhar complacente da 
Polícia Municipal e das asso-

ciações que regulam o sector.
Sobre o assunto, o porta-

-voz Joshua Lai disse que 
os automobilistas estão a ser 
reincidentes. “Nós e as asso-
ciações que regulam aqueles 
serviços estamos sempre a 
falar com os automobilistas, 
sensibilizando-os para não te-
rem aquelas práticas”, afirmou.

“Aqueles que fazem isso 
são reincidentes e estão a in-
correr na prática de deso-
bediência. Mas vamos con-
tinuar a trabalhar”, disse.

Outro fenómeno que está fora 
do controlo das autoridades ca-
marárias – alegadamente por fal-
ta de recursos humanos, segun-
do Joshua Lai – tem a ver com 
o encurtamento de rotas e dupla 
cobrança nas horas de ponta.

“Eles [os automobilistas] 
adoptam um novo fenómeno 
de encurtamento de rota, que 
estamos a tentar combater, 
mas, devido aos truques que 
eles usam e aos poucos efecti-
vos que temos para fazer face, 
infelizmente está a ganhar 
forma”, declarou Joshua Lai.

Face a esta situação, tudo 
indica que a Polícia está a 
capitular perante os automo-
bilistas, os quais têm vin-
do a ignorar as autoridades, 
confiando nos subornos.

Na cidade de Maputo

Polícia Municipal capitula perante 
os motoristas dos “chapas”

de Moçambiquede Moçambique
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Desporto

  Cláudio Saúte

Os jogadores do Clube Fer-
roviário da Beira em futebol 
estão descontentes com a di-
recção do Clube. Em causa 
está a falta de pagamento do 
prémio decorrente da con-
quista da Taça de Moçam-
bique, após a vitória sobre 
o Ferroviário de Maputo no 
jogo final de Taça de Mo-
çambique “Mcel”, realizado 
no Estádio Nacional de Zim-
peto, no dia 8 de Novembro.

Os jogadores dizem que, 
desde o dia da final da Taça, 
a direcção do clube não está a 
dar nenhuma informação con-
creta sobre o pagamento dos 
prémios do jogo, cujo valor 
global é de 550 mil meticais. 

Direcção fala de gestão 
interna

Em contacto com o “Ca-
nal de Moçambique”, o pre-
sidente do Clube Ferroviário 
da Beira, Valdemar Olivei-
ra, desvaloriza o problema 

e diz que o assunto faz parte 
de gestão interna do clube.

“Porque é que não falam de 
outros assuntos, como, por 
exemplo, a dívida de 700 mil 
que o Fundo de Promoção 
Desportiva tem com o Ferro-
viário da Beira, decorrente da 
participação nas “Afrotaças” 
passadas, do caso dos atletas 
do basquetebol do Ferroviá-
rio que tiveram cartões ver-
melhos, e só querem falar do 
prémio do jogo da Taça de 
Moçambique?”, questiona.

Justificou que a falta de 
pagamento dos prémios 
de jogo deve-se ao facto 
de os patrocinadores ain-
da não terem desembolsa-
dos os valores prometidos.

“Isso é nossa gestão inter-
na”, disse.

Entretanto, o “Canal de Mo-
çambique” contactou a asses-
soria de imprensa da Mcel, 
que está a cargo da agência 
“Fim-de-semana”, de Lendro 
Paul, que pediu que enviásse-
mos um “e-mail” com as ques-

tões. Enviámos o “e-mail” e, 
até ao fecho desta edição, não 
tínhamos recebido a resposta.  

No ano passado, o Ferrovi-

ário da Beira venceu a Taça 
de Moçambique “Mcel” e foi 
vice-campeão nacional. Este 
ano, ficou em terceiro lugar no 

campeonato nacional e voltou a 
vencer a Taça de Moçambique. 

Os vencedores da Taça de Moçambique ainda nao receberam prémios de jogo

Jogadores do Ferroviário da Beira 
ainda não receberam prémio 
da Taça de Moçambique 

de Moçambiquede Moçambique

Tipo de Assinante

(a) Pessoa Singular

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

(c) Órgãos e Instituições do Estado

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior

(f) ONG’s Nacionais

(g) ONG’s Internacionais

(USD) Contratos Mensais (i)

  20 

  40

  50

  60

  60

  30

  50

(USD) Contratos Anuais 
(12 Meses) (ii)

15 usd x 12 meses = 180 usd

30 x 12 = 360

40 x 12 = 480

50 x 12 = 600

50 x 12 = 600

20 x 12 = 240

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao cambio do dia do mercado secundário
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária

Preçário de Assinaturas | Distribuição diária por e-mail | 20 edições mensais
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Economia e Empresas

  Raimundo Moiane

Moçambique possui, nes-
te momento, 200 triliões de 
pés cúbicos de reservas de gás 
natural, segundo indicam pes-
quisas em curso nas Bacias de 
Moçambique e do Rovuma.

Desta quantidade, nove trili-
ões de pés cúbicos foram des-
cobertos na Bacia de Moçam-
bique, e cerca de 190 triliões 
foram descobertos na Bacia 
do Rovuma, no Norte do país.

Na Bacia de Moçambique, a 
produção comercial começou em 
2004, através de uma parceria en-
tre a Empresa Nacional de Hidro-
carbonetos e a companhia sul-afri-
cana Sasol. Na Bacia do Rovuma, 
estão em fase avançada planos 
visando o início da produção de 
gás natural nos próximos anos.

Os técnicos da Empresa Na-
cional de Hidrocarbonetos e da 
Companhia Moçambicana de 
Hidrocarbonetos acabam de fre-
quentar um curso de capacitação 
em matéria de hidrocarbonetos.

A formação, que também 
abrangeu técnicos do Institu-
to Nacional dos Petróleos, da 
Direcção Nacional de Minas e 
estudantes de Geologia da Uni-
versidade Eduardo Mondlane, 
abordou os seguintes temas: 
geologia de hidrocarbonetos; 
engenharia de hidrocarbonetos; 
natureza dos contratos da área 
de hidrocarbonetos; pesquisa, 
produção, armazenamento e 
transporte de hidrocarbonetos; 
gestão de projectos de hidrocar-
bonetos nos níveis “upstream”, 
“midstream” e “downstream”. 

  Raimundo Moiane

O Banco Montepio, uma ins-
tituição financeira portuguesa 
que operou no país durante o 
tempo colonial e nos primeiros 
anos da Independência, está de 
volta a Moçambique, mas como 
accionista do Banco Terra.

A entrada do Montepio 
Holding no Banco Terra será 
acompanhada por um aumen-
to de capital de 1500 milhões 
de meticais. A primeira presta-
ção, no valor de 900 milhões 
de meticais, já foi subscri-
ta e integralmente realizada.

No acordo de accionistas 
relativo à entrada do Monte-
pio Holding prevê-se que os 
que são agora os dois maiores 
accionistas da instituição, a 
Rabo Development e a Mon-
tepio Holding, mantenham 
igualdade no que diz respeito 
à percentagem da participa-
ção no capital da sociedade.

Os accionistas concordaram 
na actualização e adequação 
do plano de negócios do Ban-
co Terra, no qual se prevê um 

incremento da presença física 
do banco, mediante a abertura 
de novos centros de negócio 
(agências e outros serviços de 
atendimento ao cliente), ex-
pansão da oferta de produtos 
e serviços a preços compe-
titivos baseados num eleva-
do rigor técnico, procurando 
continuamente elevar a qua-
lidade da marca Banco Terra. 

A entrada do Montepio Hol-
ding no Banco Terra deverá re-
forçar a vertente urbana do ban-
co, sem no entanto romper com 
a sua perspectiva agrária e rural.

A nova estratégia do Banco 
Terra prevê uma maior cola-
boração com os bancos dos 
grupos Rabobank Internacio-
nal e Montepio Geral, permi-
tindo que soluções financeiras 
de padrão internacional sejam 
implementadas no mercado 
financeiro moçambicano tam-
bém através do Banco Ter-
ra. A estrutura accionista do 
banco é composta ainda pelo 
Norfund e o GAPI-SI, S.A. 

Segundo pesquisas em curso no país

Moçambique possui 200 triliões de pés 
cúbicos de reservas de gás natural

Banco Montepio regressa a 
Moçambique

de Moçambiquede Moçambique

de Moçambiquede Moçambique
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Internacional

A melhor oportunidade da 
última década para limitar os 
poderes de vigilância e espiona-
gem em larga escala da Agência 
de Segurança Nacional (NSA) 
norte-americana foi reprovada 
da terça-feira (dia 18) de No-
vembro pelo Senado, atirando 
para 2015 uma eventual res-
posta às revelações feitas pelo 
antigo analista Edward Snow-
den no Verão do ano passado.

Em causa estava a proposta 
conhecida como “USA Free-
dom Act”, um texto que pode 
desafiar a percepção pública do-
minante por contar com o apoio 
da Casa Branca e da NSA mas 
também de alguns grupos de de-
fesa dos direitos à privacidade.

Para além disso, uma versão 
da proposta reprovada agora 
pelo Senado foi aprovada por 
larga maioria na Câmara dos Re-
presentantes (a câmara baixa do 
Congresso norte-americano) em 
Maio, num dos raríssimos mo-
mentos de entendimento entre o 
Partido Republicano e o Partido 
Democrata nos últimos anos.

As propostas de limitação 
(ou de maior controlo) dos po-
deres da NSA partiram de uma 
iniciativa da Casa Branca, em 
Janeiro, ainda no auge do escân-
dalo das revelações de Edward 
Snowden sobre o alcance dos 
programas de espionagem 
da agência norte-americana.

A pressão pública forçou a 
Administração Obama e o Con-
gresso a agirem, debaixo do fogo 
das organizações de defesas dos 
direitos de privacidade, de mi-
lhões de eleitores norte-ameri-
canos e de líderes internacionais 
aliados de Washington, tudo 
isto num momento muito com-
plicado da vida política do país, 
com divisões profundas entre 
o Partido Republicano e o Par-
tido Democrata no Congresso.

Apesar das dificuldades, re-
publicanos e democratas apro-
varam o “USA Freedom Act” 

na Câmara dos Representantes 
(303 votos a favor e 121 con-
tra) há seis meses, depois de 
algumas alterações a pedido 
da Casa Branca, que desagra-
daram a muitos grupos de de-
fesa do direito à privacidade.

Uma das alterações mais 
polémicas foi a definição das 
palavras-chave que podem ser 
pesquisáveis pelos agentes nas 
bases de dados da NSA. Como 
a proposta original limitava os 
agentes a pesquisarem “unica-
mente uma pessoa, entidade ou 
conta”, outras agências federais, 
como o FBI, poderiam ver limi-
tado o seu acesso a uma lista de 
hóspedes de um hotel gravada 
em formato “zip”, por exem-
plo, numa fase da investigação 
em que ainda não tinha sido 
identificado nenhum suspeito.

Mesmo com avanços e recu-
os, com mais ou menos apoio 
de organizações de defesa dos 
direitos de privacidade, o fac-
to de a Câmara dos Represen-
tantes ter aprovado a proposta 

indicava que a poderosa NSA 
estava prestes a ver o seu alcan-
ce limitado pela primeira vez 
desde a aprovação do “Patriot 
Act”, após os atentados terroris-
tas de 11 de Setembro de 2001.

Tal como aconteceu com 
a expansão das capacidades 
de espionagem das agências 
norte-americanas em 2001, o 
debate em torno da lei votada 
esta semana no Senado ficou 
marcado pelo medo, neste caso 
o medo da ameaça do grupo 
“jihadista” que se apresenta 
como Estado Islâmico, também 
conhecido como ISIS ou ISIL.

“Que Deus nos proteja de 
acordarmos amanhã com a no-
tícia de que um membro do 
ISIL está em território dos Es-
tados Unidos e que os agentes 
federais precisam de encontrar 
essa pessoa. Espero que Deus 
impeça um acontecimento terrí-
vel desse tipo, mas garanto-vos 
que a primeira pergunta que 
faríamos seria por que é que 
não tínhamos informação sobre 

isso”, disse o senador republi-
cano Marco Rubio, eleito pelo 
Estado da Florida e uma das 
faces mais destacadas do mo-
vimento conservador Tea Party.

A sua colega de partido Susan 
Collins, do Maine, também ba-
seou os seus argumentos contra 
a proposta de lei numa suposta 
entrada do “Estado Islâmico” 
no país: “Por que haveríamos de 
fragilizar a capacidade dos nos-
sos serviços secretos numa épo-
ca em que as ameaças contra este 
país nunca foram tão sérias?”.

No final do debate, o “USA 
Freedom Act” recebeu 58 votos 
favoráveis e 42 contra, ficando 
a dois dos 60 necessários. A 
proposta foi travada pela esma-
gadora maioria dos senadores 
republicanos (apenas quatro dos 
45 votaram a favor) e pelo se-
nador democrata William Nel-
son, da Florida, que foi o único 
a votar contra, no seu partido.

O debate e a votação servi-
ram também para expor diver-
gências no seio do Partido Re-

publicano em relação ao tema 
dos direitos de privacidade. O 
senador republicano Rand Paul, 
por exemplo, votou contra, por 
entender que a proposta é pou-
co ambiciosa e que nada faz 
para limitar os poderes da NSA.

O responsável pela redacção 
da proposta, o senador democra-
ta Patrick J. Leahy, do Vermont, 
mostrou-se indignado com os 
argumentos apresentados por 
senadores como Marco Rubio 
e Susan Collins: “Alimentar o 
medo limita um debate sério 
e soluções construtivas. Este 
país merece mais do que isto”.

Com esta reprovação, a dis-
cussão sobre os programas de 
vigilância e espionagem nos 
Estados Unidos passa para 
2015, já com as duas câmaras 
do Congresso dominadas pelo 
Partido Republicano, depois 
das eleições de 4 de Novembro. 
Também neste caso, o resultado 
dessa discussão pode desafiar a 
lógica. Vários membros repu-
blicanos da Câmara dos Repre-
sentantes avisaram os seus cole-
gas de partido no Senado de que 
a reprovação do “USA Freedom 
Act” pode ser pior para a NSA, 
porque, em Junho de 2015, ex-
pira o Artigo 215 do “Patriot 
Act”, que permitiu à agência 
lançar os seus mais controver-
sos programas de espionagem.

“Os senadores que estão a 
obstruir a passagem do ‘USA 
Freedom Act’ arriscam-se a 
perder todo o Artigo 215, que 
expira em Junho. Devido à 
interpretação que o Governo 
tem feito dessa lei, a Câmara 
dos Representantes não deve-
rá renovar a sua autorização 
sem que antes sejam feitas re-
formas [no funcionamento da 
NSA]”, avisou, no início do 
mês, o republicano James Sen-
senbrenner, membro da Câmara 
dos Representantes e co-autor 
da proposta de lei. (Público)

O debate começou com as revelações feitas por Edward Snowden  

Republicanos impedem reformas na 
vigilância da NSA com medo do 
“Estado Islâmico”

de Moçambiquede Moçambique

“Por que haveríamos de fragilizar a capacidade dos nossos serviços secretos numa época em que 
as ameaças contra este país nunca foram tão sérias?”, perguntou a senadora Susan Collins.
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Por volta da meia-noite 
(em Moçambique) da pas-
sada segunda-feira, o antigo 
primeiro-ministro de Portu-
gal, José Sócrates, recolheu 
às celas, de onde vai aguar-
dar julgamento. É a mais 
gravosa medida de coacção 
existente no ordenamento 
jurídico português. A deci-
são foi do juiz da causa, Car-
los Alexandre, e visa evitar a 
perturbação da investigação. 
No entanto, o seu advogado 
diz que vai interpor recurso. 
Sócrates foi detido passada 
sexta-feira (dia 21), acusa-
do de fraude fiscal agravada, 
branqueamento de capitais e 
falsificação de documentos.

A prisão preventiva de 
um ex-primeiro minis-
tro é inédita nos 40 anos 
da democracia portugue-
sa, em que são raríssimas 
as condenações de gover-
nantes ou ex-governantes.

O ex-primeiro-ministro 
terá ficado detido em Évo-
ra, onde existe um estabe-
lecimento prisional des-

tinado a polícias e outras 
pessoas que exercem ou 
exerceram funções nas for-
ças e serviços de segurança 
e a quem mais necessitar 
de “especial protecção”.

As leis penais de Portugal 
só admitem a prisão preven-
tiva em três casos: quando 
há perigo de fuga do suspei-
to, quando há risco de conti-
nuação da actividade e quan-
do há perigo de perturbação 
do inquérito. Até agora, não 
são conhecidos quaisquer 
elementos que permitam 
sustentar o risco de fuga de 
José Sócrates. Segundo o 
jornal português “Público”, 
desde há dias que os investi-
gadores do caso acreditavam 
que o ex-governante regres-
sou a Portugal já sabendo 
que seria detido à chegada.

Sócrates tinha voo mar-
cado para o final de quinta-
-feira e até já teria feito o 
“check-in”, quando decidiu 
não viajar e fazê-lo ape-
nas no dia seguinte à noite. 

O advogado de Sócra-
tes, João Araújo, anunciou 

à saída do tribunal que vai 
recorrer da medida de coac-
ção aplicada ao cliente, mas 
tal não deverá ter nenhum 
efeito prático, pelo menos 
durante alguns meses. Isto, 
porque a defesa tem um mês 
para preparar esse recurso 
e o Ministério Público tem 
mais um mês para contestar 
esse recurso. Os juízes que 
analisarão o pedido, nes-
te caso da Relação de Lis-
boa, deverão decidir em um 
mês, um prazo que, contu-
do, é meramente indicativo.

O debate entre Ministé-
rio Público e defesa sobre 
as medidas de coacção pro-
longou-se por mais de três 
horas – terminou às 19h46 
(hora de Portugal), tendo 
Carlos Alexandre anunciado 
a decisão já depois das 22h. 

Pinto Monteiro explica 
almoço com Sócrates

Para o antigo procurador-
-geral da República, Pinto 
Monteiro, um “político não 
pode ser beneficiado nem 

prejudicado” aos olhos da 
Justiça. O magistrado, que 
esteve à frente do Ministério 
Público quando Sócrates era 
primeiro-ministro, prefere 
não comentar a decisão de 
Carlos Alexandre. “Até po-
dia fazê-lo, se soubesse os 
fundamentos da decisão e os 
factos que estão em causa no 
processo, mas não sei. O ho-
mem pode ter mil e uma cul-
pas, mas eu não o sei”, disse.

Pinto Monteiro, que admi-
te ter almoçado com Sócra-
tes na passada terça-feira, 
em Lisboa, três dias antes 
da detenção do ex-primeiro-
-ministro, disse ao “Públi-
co” que o encontro serviu 
só para “conversar sobre li-
vros”. “Que fique claro que 
eu nem imaginava que isto ia 
acontecer, nem durante o en-
contro que tivemos isso foi 
de forma alguma abordado. 
Foi a primeira vez que al-
moçámos a sós”, sublinhou 
o magistrado, que reconhe-
ceu, porém, que a coincidên-
cia temporal entre o almoço 
com Sócrates e a semana em 

que foi detido é realmente 
“curiosa” e “desagradável”.

No mesmo processo de Só-
crates estão implicados mais 
três pessoas, nomeadamen-
te João Perna, motorista do 
antigo governante, que está 
também em prisão preventi-
va, indiciado por fraude qua-
lificada, branqueamento de 
capitais e detenção de arma 
proibida; Santos Silva, indi-
ciado pelos mesmos crimes 
que o ex-primeiro-ministro; 
e Trindade Ferreira, que fi-
cou proibido de contactar 
com os demais arguidos e de 
se ausentar do país; aguarda-
rá julgamento em liberdade, 
na condição de se apresen-
tar duas vezes por semana 
no Departamento Central 
de Investigação e Acção Pe-
nal. Está indiciado de fraude 
qualificada e branqueamento 
de capitais. Diferentemente 
de Sócrates, que terá atendi-
mento especial, João Pena e 
Santos Silva estão na cadeia 
anexa à Judiciária, em Lis-
boa. (Redacção/Público)

Detido na passada sexta-feira  

José Sócrates aguarda julgamento 
na cadeia

Juiz da causa decidiu pela prisão para evitar perturbação da investigação
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Não houve acordo em Vie-
na sobre o nuclear iraniano. 
Para evitar uma ruptura de 
efeitos dramáticos, Teerão e 
as potências do 5+1 (EUA, 
Grã-Bretanha, França, Rús-
sia, China e Alemanha) de-
cidiram no passado domingo 
(dia 23) prolongar as nego-
ciações até 30 de Junho de 
2015. A ausência de acordo, 
que era previsível nos últimos 
dias, constitui um relativo de-
saire para os presidentes Ba-
rack Obama e Hassan Roha-
ni, cuja margem de manobra 
para fazer concessões tende 
a diminuir com o tempo.

A prorrogação “é um mal 
menor”, explicou à AFP uma 
fonte iraniana. O cenário pior 
seria uma ruptura que crias-
se “um clima de confronto e 
uma escalada de parte a par-
te. Por exemplo, que o Irão 
respondesse a novas sanções 
com o relançamento do seu 
programa nuclear”. Resumiu 
o analista Jeremy Bowen, 
da BBC: “Todos querem um 
acordo, por isso não abando-
nam a negociação. A razão 
é que a alternativa ao acor-
do poderia ser uma guerra”.

No fim dos trabalhos, na 
passada segunda-feira (dia 
24), John Kerry, secretário 
de Estado norte-americano, 
declarou aos jornalistas que 
tinha havido “progressos 
substanciais” e que, durante 
os próximos sete meses, não 
haveria novas sanções nem 
alívio das actuais. Apelou à 
comunidade internacional e 
ao Congresso americano para 
que apoiem a continuação das 
negociações. “Seríamos estú-
pidos se as abandonássemos.”

Por sua vez, o presidente 
Rohani falou aos iranianos 
pela televisão, explicando que 
as negociações da passada se-
mana permitiram “regular a 

maior parte dos diferendos” 
e que “este caminho leva-
rá a um acordo definitivo”.

Divergências

O acordo preliminar assi-
nado a 24 de Novembro de 
2013 expirava ontem à meia-
-noite. Em Junho falhou uma 
primeira tentativa de compro-
misso final. Obama advertiu 
há dias: “Ainda há um fosso 
importante e poderemos não 
ser capazes de o ultrapas-
sar [até 24 de Novembro]”.

Os dois principais pontos 
de divergência são o número 
de centrifugadoras que o Irão 
será autorizado a manter e o 
ritmo de abrandamento das 
sanções. Os iranianos dis-
põem de 19 mil centrifuga-
doras, das quais nove mil em 
funcionamento, enquanto os 
EUA querem a redução para 
entre quatro e seis mil. Em ma-
téria de sanções, o Irão pedia 
o seu levantamento imediato 

e total, enquanto os ocidentais 
apenas aceitavam levantá-las 
gradualmente, à medida que o 
Irão vá executando o acordo.

Em Janeiro, a título de “me-
didas de confiança”, os irania-
nos transferiram para a Rússia 
uma parte do seu “stock” de 
urânio enriquecido para ser 
transformado em barras para 
uso estritamente civil, sus-
pendendo também a activida-
de de enriquecimento; por seu 
lado, os ocidentais levantaram 
algumas sanções menores e 
deixaram de se opor à expor-
tação de petróleo iraniano.

Efeitos políticos

O impasse de Viena terá 
consequências para Teerão 
e para Washington. No Irão, 
está em jogo a credibilidade 
do “moderado” Rohani, que 
em larga medida assenta na 
capacidade de chegar a um 
compromisso com o 5+1 e 
obter o levantamento das 

sanções que estrangulam a 
economia iraniana. O presi-
dente confronta-se com uma 
forte oposição a um acordo. 
Por exemplo, o general Ali 
Jafari, comandante dos Guar-
das da Revolução, criticou 
publicamente as negociações 
de Viena. Esta oposição tra-
duz em larga medida uma 
implacável disputa pelo po-
der entre as várias facções 
do regime. A linha de Ro-
hani terá um largo apoio na 
opinião pública. Se falhar, 
ficará politicamente anulado.

Por sua vez, a partir de Ja-
neiro, Obama terá pela frente 
um Congresso dominado pe-
los republicanos e hostil a con-
cessões ao Irão. Para a maio-
ria dos republicanos, o acordo 
de 2013 foi um erro grave e 
o actual impasse seria a pro-
va da má-fé de Teerão. E não 
têm vontade de “oferecer” a 
Obama uma grande vitória di-
plomática. Não por acaso, se-
nadores republicanos pediram 

ontem que a prorrogação de-
verá ser acompanhada por um 
reforço das sanções e que, se 
houver um “compromisso fi-
nal”, ele deverá ser submetido 
à aprovação do Senado. Não 
é o que Obama tenciona fazer.

As negociações de Viena 
têm também efeitos no Mé-
dio Oriente. Países como 
Arábia Saudita temem que 
uma normalização das re-
lações entre Washington e 
Teerão coloque os iranianos 
no centro do tabuleiro polí-
tico da região. E Israel não 
esconde a sua desconfiança.

Para lá da cooperação no 
combate ao “Estado Islâmi-
co”, a Casa Branca enten-
de que uma normalização 
das relações com o Irão lhe 
daria maior liberdade de 
acção no Médio Oriente e 
ajudaria a superar a grande 
linha de fractura entre Esta-
dos sunitas e xiitas que in-
cendeia a região. (Público)

John Kerry falou em “progressos substanciais”  

Negociação nuclear com o Irão foi 
prorrogada por mais sete meses

Obama e Rohani não desistem, mas correm o risco de perder margem 
de manobra nos próximos meses, por razões internas.
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Três padres de Granada e um 
leigo foram detidos na passada se-
gunda-feira (dia 24), no âmbito da 
investigação de um caso de abusos 
sexuais denunciado directamente 
por uma vítima ao Papa Francisco, 
e que está a ser investigado tam-
bém pela justiça civil espanhola.

Um dos detidos, confirmou o 
ministro do Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, é o padre Roman, 
de 61 anos. É apontado como o 
líder do clã dos Romanones, uma 
designação escolhida por causa 
do seu nome, diz o “El País”. Os 
juízes de Granada investigam, no 
total, 12 pessoas, entre clérigos 
e leigos, que um professor uni-
versitário, de 24 anos, denunciou 
como membros de um grupo que 
pratica abusos sexuais contra me-
nores, dos quais ele próprio foi 
alvo, entre os 13 e os 17 anos.

O denunciante escreveu ao 
Papa Francisco para contar como 
entrou em contacto com este gru-
po aos sete anos, por ser acólito na 
missa da paróquia de San Juan Ma-
ría de Viannei, em Granada, onde 
fez a catequese e a comunhão. Era 
ali que os Romanones recrutavam 
crianças para o que parecia fun-
cionar como uma seita que tinha 
o sexo no centro das intenções, 
com orgias e masturbações colec-
tivas frequentes, segundo o relato 

que faz e é citado pelo “El País”.
“O amor é livre e eleva o espíri-

to” era a máxima proclamada pelo 
líder desta organização, segundo o 
denunciante, que hoje é supranu-
merário da “Opus Dei” – faz par-
te desta ordem religiosa católica, 
mas não está obrigado ao celibato.

A história foi conhecida há cer-
ca de uma semana, quando o por-
tal “Religion Digital” divulgou a 
surpreendente conversa que o jo-
vem professor da “Opus Dei” teve 
no dia 10 de Agosto, quando aten-

deu uma chamada no seu telemó-
vel, ao parar num sinal vermelho.

“Quem é?”, pergunta Daniel 
(nome fictício), uma vez que o 
ecrã mostra apenas “número des-
conhecido”.

 “Estou a falar com o senhor 
Daniel?”, respondem do outro 
lado.

“Sim, quem fala?”, interroga, 
perante uma voz desconhecida 
mas estranhamente familiar.

“Boa tarde, filho, fala o padre 
Jorge.”

“Perdão, mas não conheço ne-
nhum padre Jorge.”

“Bem, é o Papa Francisco.”
Nesse telefonema, o Papa 

pediu-lhe “perdão em nome da 
Igreja de Cristo”, por este “gra-
víssimo pecado e gravíssimo 
crime”. A  boa recepção que 
encontrou no Papa encorajou-
-o a fazer denúncias à justiça 
espanhola, o que deu origem 
às detenções de segunda-feira.

Daniel foi convencido pelo lí-
der dos Romanones a ir viver com 

eles aos 17 anos. Mas, passado 
algum tempo, afirma, “descobri 
a grande farsa que este homem 
montou”. Nunca pôde dormir so-
zinho. “Nunca tive cama própria 
na casa paroquial, tinha de dormir 
todos os dias na sua cama.” Nem 
dormiu sozinho nas outras 19 
casas – muitas delas imóveis de 
luxo – às quais ia com os outros 
Romanones nos fins-de-semana, 
e onde havia também activida-
des sexuais, com mais crianças.

A Polícia fez buscas nestes 
imóveis, alguns dos quais foram 
herdados por um dos elementos 
do grupo de uma idosa farma-
cêutica que morreu em 2009, e 
valem, em conjunto, mais de três 
milhões de euros, diz o “El País”.

Estes padres foram afasta-
dos pelo arcebispo de Granada, 
após a investigação forçada pelo 
Papa e, na missa de domingo na 
catedral, o arcebispo Francisco 
Javier Martínez pediu perdão, 
prostrando-se perante o altar 
maior, deixando-se ficar assim, 
de rosto no chão, durante alguns 
minutos. Este gesto, que só se 
costuma realizar na Sexta-feira 
Santa, foi uma forma de pedir 
desculpa às pessoas que, “por cul-
pa nossa” possam ter sido “escan-
dalizadas ou feridas”. (Público)

O Papa Francisco pediu perdão em nome da Igreja ao denunciante do caso 

Três padres detidos em Espanha 
por pedofilia, num caso em que 
o Papa interveio pessoalmente

Governo israelita aprova lei que se refere 
a Israel como Estado judaico

O Governo israelita aprovou no 
passado domingo (dia 24) uma 
controversa lei que define Israel 
como um Estado judaico e que 

deverá aumentar a tensão vivida 
no país. Os opositores à lei falam 
em racismo e temem maior dis-
criminação dos árabes israelitas.

O diploma identifica Israel 
como a pátria dos judeus, institu-
cionaliza a lei judaica como uma 
fonte legislativa e retira ao árabe o 

carácter de língua oficial, que passa 
apenas a contar com um “estatuto 
especial”. A proposta tem que ser 
aprovada pelo Knesset (parlamen-

to israelita), mas o mais provável é 
que o diploma que venha a ter luz 

Vítima escreveu carta ao Papa Francisco, que lhe telefonou. Depois disso, fez também 
denúncia à justiça espanhola, que fez as primeiras prisões.

Comunidade árabe corre o risco de ser discriminada, alertam críticos do diploma. 
Coligação governamental altamente dividida.

(Continua na página seguinte)
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verde seja uma versão mais suave, 
elaborada pelo próprio primeiro-
-ministro, Benjamin Netanyahu.

Segundo o jornal “Yedioth”, a 
versão de Netanyahu não abrange 
a questão linguística e refere-se a 
Israel como um Estado judaico e 
democrático. Os preceitos da pro-
posta já se encontram na Decla-
ração da Independência de Israel, 
mas as preocupações principais 
centram-se na ausência de um 
garante do tratamento igualitário 
para todos os cidadãos. A lei “co-
loca os cidadãos árabes do Estado 
numa posição inferior ao estatuto 
dos judeus, a quem também são 
dados direitos colectivos”, nota 
o jornal “Haaretz” em editorial.

Para os defensores da lei, a 
prioridade é a defesa do direito 
de autodeterminação do povo ju-
deu. “A lei do Estado judaico é 
muito necessária neste momen-
to, não só para assegurar a via-
bilidade a longo prazo de Israel, 
mas também como percursora 
de uma futura solução para a 
ampla crise de legitimidade que 
mina todo o sistema de Estados 
no Médio Oriente”, escreve no 
“Times of Israel” o presidente do 
Instituto Herzl, Yoram Hazoni.

A própria forma como o diploma 
foi discutido na reunião do Conse-
lho de Ministros é sintomática do 
carácter problemático da nova lei. 
A imprensa israelita descreveu um 

ambiente de grande divisão e até 
de alguma violência verbal entre 
os membros do executivo lide-
rado por Benjamin Netanyahu.

Apesar de a proposta ter sido 
discutida à porta fechada, os gri-
tos dos ministros eram “altos o 
suficiente para os repórteres no 
corredor poderem ouvir grande 
parte da discussão”, escreveu o 
“Times of Israel”. O diploma foi 
aprovado com o voto contra de 
seis ministros da coligação, que 

abrange partidos nacionalistas, 
sionistas, de centro e de direita.

Yariv Levin, o deputado do Li-
kud (direita) que propôs o diplo-
ma, sublinhou o “significado his-
tórico” da decisão. “Hoje demos 
um passo de significado histórico 
para fazer regressar Israel às suas 
raízes sionistas, após anos de da-
nos contínuos feitos pelo sistema 
de justiça aos princípios sobre os 
quais este Estado foi fundado”.

Por trás da decisão de Ne-

tanyahu está a crescente pressão 
dos sectores mais conservadores 
dentro do seu próprio partido, o 
Likud, em plena convulsão inter-
na e com eleições primárias mar-
cadas para o início de Janeiro. O 
ministro das Finanças, Yair Lapid, 
que votou contra, afirmou que a 
versão aprovada no Conselho de 
Ministros foi formulada com “as 
primárias no Likud em mente”.

O procurador-geral, Yehuda 
Weinstein, foi uma das vozes mais 

críticas em relação à nova lei, que 
diz colocar em causa a natureza 
democrática de Israel. Mesmo a 
versão mais suavizada implica 
“mudanças significativas nos prin-
cípios fundadores da lei constitu-
cional”, afirmou num artigo publi-
cado pelo “site” noticioso “Walla”.

Também as organizações árabes 
criticaram a proposta que dizem 
confirmar “a institucionalização 
do racismo, que é já uma realidade 
nas ruas, tanto na lei como no cora-
ção do sistema político”. “A demo-
cracia garante que todos os cida-
dãos têm os mesmos direitos e são 
iguais perante o Estado, mas esta 
alteração racista introduz uma dis-
tinção com base na religião”, disse 
ao “Al-Arabiya” um representante 
do Centro Legal para os Direi-
tos da Minoria Árabe em Israel.

A decisão promete incendiar 
ainda mais os ânimos entre os is-
raelitas e a comunidade árabe (en-
tre 17 e 20 % da população), numa 
altura em que se sucedem os epi-
sódios de violência em Jerusalém 
e que levantam receios de que se 
esteja a aproximar o início de uma 
nova Intifada, revolta palestinia-
na. No início da semana passada, 
dois palestinianos entraram numa 
sinagoga na parte ocidental da 
cidade e atacaram indiscrimina-
damente com facas e machados, 
matando cinco pessoas. (Público)

Netanyahu foi criticado durante a reunião do Conselho de Ministros 

Robert e Grace Mugabe: a mulher do Presidente quer suceder ao marido 

Mulher de Robert Mugabe é uma séria 
candidata à sucessão presidencial 

O presidente do Zimbabwe, Ro-
bert Mugabe, concretizou no pas-
sado domingo (dia 23) um plano 
para ser ele a escolher quem lhe 
sucederá à frente do partido no po-
der, a ZANU-PF, definindo que essa 
será também a pessoa que vai ocu-
par o seu lugar na chefia de Estado.

Numa reunião que durou toda a 
noite de sábado e madrugada de do-
mingo, o “politburo” do ZANU-PF 
aprovou uma alteração substancial 
aos estatutos do partido, acabando 
com a eleição dos dois vice-presi-
dentes. Estes eram eleitos por dele-
gados das dez regiões do país; a partir 
de agora, os dois cargos serão pre-
enchidos por quem Mugabe quiser.

“Foi decidido que deixa de haver 
eleição de vice-presidentes. Estes 
serão nomeados e esta decisão deixa 
o partido mais unido e coeso”, disse 

à Reuters uma fonte do ZANU-PF.
Na origem desta decisão – que 

terá que ser aprovada pelo Comité 
Central do partido e, depois, pelo 
congresso do ZANU-PF, que come-
ça a 2 de Dezembro – está o que Mu-

gabe considera ser uma tentativa de 
golpe contra si. Uma das vice-pre-
sidentes, Joice Mujuru, foi acusada 
pelo chefe do Estado, pela primeira-
-dama e por toda a imprensa estatal 
de querer o lugar de Mugabe e de 

já estar a contar espingardas dentro 
do partido, para quando chegasse o 
momento (ou seja, quando o presi-
dente se retirar, ou quando morrer).

Em Outubro, Grace Mugabe ata-
cou a vice-presidente em público 
chamando-lhe uma série de nomes: 
“Ingrata, corrupta, tola, divisionis-
ta... uma miserável”. Mujuru era, há 
alguns meses, considerada de facto 
como uma das possíveis sucessoras 
de Mugabe à frente do partido,  jun-
tamente com o ministro da Justiça, 
Emmerson Mnangagwa mas eis que 
um terceiro nome de grande peso sur-
giu na corrida, o de Grace Mugabe.

“Dizem que quero ser presi-
dente. E por que não?”, disse a 
mulher do chefe do Estado no 
discurso em que atacou Mujuru.

A sucessão é um assunto sobre a 
mesa no Zimbabwe. Robert Muga-

be, que está no poder desde o nas-
cimento do país, em 1980 (primeiro 
como primeiro-ministro, depois 
como presidente), tem 90 anos e 
não está bem de saúde. Em 2013 
iniciou o sétimo mandato de cinco 
anos. O presidente não gostou que, 
dentro do partido, se começassem a 
delinear facções de apoio a um ou 
outro candidato ao seu lugar. Uma 
campanha contra a vice-presidente 
Majuru, considerada a mais activa 
nesta luta pelo poder, teve início, 
e o resultado foi o recuo de mui-
tos dos seus partidários, com al-
guns a afastarem-se dela e outros 
a serem afastados dos cargos que 
ocupavam no partido. Os órgãos 
de informação estatais deram eco 
à indignação do casal presidencial.

Majuru foi aconselhada a demitir-
-se. Grace Mugabe tem sido a figura 
que mais tem insistido neste ponto. 
Mas a vice-presidente disse estar 
determinada a manter-se no cargo, 
considerando que as pressões de que 
está a ser alvo são inconstitucionais. 
Resta saber se resistirá ao Congres-
so do partido, onde Mugabe voltará 
a ser proclamado líder incontestado 
e candidato oficial à releição em 
2017, e a quem serão dados ple-
nos poderes de decisão. (Publico)

O partido ZANU-PF vai dar plenos poderes ao chefe de Estado, 
e ostraciza a vice-presidente, que já andava em campanha.

(Continuação da página anterior)
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Em 1931, no auge da Grande 
Depressão americana, a repre-
sentação comercial soviética 
em Nova Iorque, Amtorg (que 
servia de fachada para opera-
ções secretas soviéticas nos 
Estados Unidos), publicou um 
anúncio em que oferecia 6.000 
vagas na URSS a trabalhado-
res americanos especializados. 
Mais de 100.000 america-
nos responderam ao anúncio. 
Destes, entre 6.000 e 10.000 
foram viver para a URSS.

A esquerda liberal america-
na acreditava que o capitalis-
mo estava em vias de colapso 
e que seria substituído a breve 
trecho pelo socialismo. O escri-
tor Bernard Shaw dizia na rádio 
que o futuro estava na URSS. 
Como em todas as revoluções 
socialistas, não faltaram jor-
nalistas ocidentais a enfileirar 
o cortejo. Entre outros, Walter 
Duranty (trabalhou em Mosco-
vo entre 1922 e 1936), que no 
New York Times escrevia ar-
tigos a enaltecer os campos de 
reeducação de Stalin. “Estes 
campos destinam-se a remo-
ver indivíduos subversivos do 
seu meio social para zonas re-
motas onde as suas actividades 
potencialmente perniciosas se-
rão anuladas, e onde a pessoas 
mal orientadas como estas será 
dada a oportunidade de recon-
quistarem, por meio de trabalho 
honesto, a cidadania que perde-
ram na Pátria Socialista”, con-
forme refere Tim Tzouliadis.

A URSS oferecia trabalho 
garantido a adultos, educação 
gratuita aos seus filhos, assis-
tência médica gratuita às fa-
mílias. Alguns voluntários até 
receberam bilhetes pagos para 
viajarem com destino à URSS.

Muitos desses americanos tra-
balhavam em fábricas na cidade 
de Detroit, outros possuíam al-
guns conhecimentos na área in-
dustrial. Havia outros que eram 
engenheiros, professores, me-

talúrgicos, canalizadores e mi-
neiros. No período entre 1929 
e 1936, a URSS gastou cerca 
de 40 milhões de dóalres USD 
na compra de tecnologias in-
dustriais americanas, principal-
mente junto do industrial Henry 
Ford, proprietário da fábrica de 
automóveis «Ford». Em 1929, 
Henry Ford aceitou o convite de 
Stalin para construir a fábrica 
de automóveis de NNAZ (hoje 
GAZ), na cidade de Gorky (ac-
tualmente Níjni Novgorod), e 
enviou engenheiros e técnicos 
americanos para ajudar a ins-
talá-la. Um acordo de coopera-
ção foi firmado na altura, com 
a duração de nove anos, válido 
a partir de 31 de Maio de 1929.  

Entre 700 a 800 americanos 
trabalhavam na fábrica de au-
tomóveis de Níjni Novgorod, o 
mesmo acontecendo na fábrica 
de tractores de Stalinegrado. 
Depois de americanos terem 
partilhado os seus conhecimen-
tos com especialistas soviéti-
cos, tornaram-se menos valio-
sos e facilmente substituíveis.

Mas antes disso, as coisas 
pareciam que estavam a correr 
bem. Criaram-se comunida-
des americanas nas cidades de 
Moscovo, Gorky, Níjni Tagil, 
Magnitogorsk, na República 
de Carélia e na Ucrânia. Em 
Moscovo, no Parque Gorky, os 
americanos jogavam basebol. 
Até foi criada uma liga sovié-

tica de basebol, ideia no início 
apoiada pelas autoridades so-
viéticas. No jornal «Moscow 
Daily News» (fundado em 1930 
pela esquerdista americana 
Anna Louise Strong), sema-
nalmente eram publicados os 
resultados de jogos de basebol 
dos Estados Unidos e da URSS. 

Mas com o início do Grande 
Terror stalinista todos os joga-
dores de basebol seriam presos, 
e o facto de se jogar o basebol 
na URSS foi apagado da história 
oficial soviética. Os americanos 
e outros estrangeiros que haviam 
emigrado para URSS viram 
os seus passaportes confisca-
dos. Houve casos em que esses 
passaportes foram utilizados 
por agentes da polícia política 
(OGPU – NKVD) em missões 
de espionagem no estrangeiro.

Houve americanos que con-
seguiram regressar aos Estados 
Unidos, principalmente os que 
actuaram rapidamente ou pro-
testavam de forma enérgica, e 
ainda os que tinham dinheiro 
para comprar as passagens de 
regresso. Muitos deles, senão 
a maioria, chegavam à URSS 
sem nenhum dinheiro, acredi-
tando nas promessas soviéticas 
de emprego e alojamento garan-
tidos. Quando quiseram regres-
sar, descobriram que precisa-
vam entre 60 à 150 dólares, que 
simplesmente não possuíam.

A Posição do Governo 
Americano

Em 1934, William Christian 
Bullitt, Jr., o primeiro embai-
xador dos Estados Unidos na 
URSS, escreveu ao Departa-
mento do Estado, falando sobre 
os americanos mendigos, per-
guntando como poderia ajudá-
-los. A carta de William Chris-
tian Bullitt, Jr. foi entregue à 
Cruz Vermelha, que por sua vez 
declarou que não era obrigada 
a ajudar americanos que dese-

jassem regressar à sua pátria.
Em 1937-1938, no pico do 

Grande Terror stalinista, muitos 
americanos foram presos pelo 
NKVD à saída da embaixada 
americana. A paranóia do regi-
me soviético de então conside-
rava as embaixadas estrangeiras 
como centros de espionagem. 
Os detidos tinham dois tipos 
de destino: Uns eram interro-
gados e executados no espaço 
de um mês ou até mesmo numa 
questão de semanas. Os mais 
felizardos eram colocados em 
vagões de gado e enviados para 
as partes longínquas da URSS.

O comunista americano de 
origem italiana, Thomas Sgo-
vio (1916-1997), autor do livro 
“Dear America! Why I’m tur-
ned against communism”, foi 
mandado de Moscovo para a 
cidade de Magadan, demoran-
do 28 dias na viagem. Sgovio 
chegou a pesar menos de 50 kg, 
tatuando o seu próprio nome no 
corpo para ser reconhecido após 
a morte. Sobreviveu graças ao 
seu talento de desenhador, ten-
do conseguido arranjar trabalho 
fora da mina de ouro para onde 
havia sido desterrado, pintan-
do cartazes propagandísticos.

Um outro americano, Victor 
Herman (1915-1985), passou 
18 anos no GULAG e no exí-
lio. Conseguiu regressar aos 
Estados Unidos onde escreveu 
os livros «Coming Out of the 
Ice» (1979), «The Gray People» 
(1981) sobre o destino dos 300 
operários das fábricas do Hen-
ry Ford, enviados para URSS, 
«Realities: Might and Paradox 
in Soviet Russia» (1982) e «Six 
Countries to the United States» 
(1984). Pugilista e pára-quedis-
ta, Herman era muitíssimo for-
te e determinado a viver. Mas 
eram excepções. A maioria dos 
americanos morreu em campos 
de concentração soviéticos. 

No seu livro, “Os Abandonados: Da Grande Depressão aos Gulags: Esperança e Traição na 
Rússia de Stalin”, o autor britânico Tim Tzouliadis expõe a tragédia dos cidadãos americanos 

que emigraram para a URSS à procura do “paraíso socialista” e acabaram por ser 
exterminados em campos de reeducação e trabalhos forçados (GULAG).

Esperança e Traição na 
Rússia de Stalin”

(Continua na página seguinte)

Por Dmytro Yatsyuk, professor, jornalista e bloguista
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Apenas alguns conseguiram re-
gressar aos Estados Unidos na 
década de 1970. Outros só após 
o início da Perestroika em 1985.

Mais um facto interessante re-
latado no livro de Tim Tzoulia-
dis: Durante a Segunda Guerra 
Mundial, a URSS fornecia aos 
Estados Unidos ouro extraído 
de Kolyma pelos prisioneiros 
deste campo de trabalhos força-
dos para onde haviam sido en-
viados emigrantes americanos. 
O ministro das finanças dos Es-
tados Unidos, Henry Morgen-
thau, sabia da origem do ouro, 
mas preferiu ignorar o facto. 
Ele e o Presidente Franklin Ro-
osevelt.  O Departamento do 
Estado considerava esses ame-
ricanos como esquerdistas e 
radicais, que haviam escolhido 
o seu próprio destino. George 
Kennan, diplomata e pensador 
americano, que trabalhou na 
embaixada americana na União 
Soviética e influenciou sobre-
maneira a política externa dos 
Estados Unidos, escreveu em 
1946 o famoso “Telegrama lon-
go” (Long Telegram), um dos 
documentos mais citados da 
Guerra Fria. Kennan afirmou 
nomeadamente que os comunis-
tas americanos recusam a sua 
origem americana no momento 
em que pisam o solo soviético.

O já citado William Christian 
Bullitt, Jr., no início simpatiza-
va com o bolchevismo, consi-
derando que este não era muito 
diferente das reformas introdu-
zidas pelo Presidente Roosevelt 
no âmbito do «New Deal».  Mas 
no momento em que terminava 
a sua missão como embaixa-
dor, Bullit Jr. sentiu-se total-
mente decepcionado, tentando 
até reunir algum dinheiro para 
ajudar os americanos a aban-
donar a URSS. Era seu desejo 
participar no salvamento dos 
seus compatriotas americanos 
a viver na União Soviética.

Em 1937, Bullitt foi substi-
tuído pelo Joseph Edward Da-
vies, incumbido de reatar as 
relações políticas com Stalin. 
Entre a amizade com Stalin e 
os seus próprios cidadãos, em-
baixador americano optou por 
Stalin, o que resultou na morte 
de emigrantes americanos em 
campos de reeducação e tra-
balhos forçados, os chamados 
GULAG. A título de exemplo, 
o embaixador da Áustria em 
Moscovo, no pico do Grande 
Terror escondeu duas dúzias de 
austríacos nas caves da sua em-
baixada. Nenhum embaixador 
americano fez algo parecido.

Mas os americanos foram 
perseguidos na URSS não ape-

nas durante o Grande Terror 
stalinista, mas também duran-
te a Segunda Guerra Mundial, 
quando os Estados Unidos e a 
União Soviética eram aliados 
na luta com o nazismo. Duran-
te a permanência de William 
Averell Harriman como em-
baixador na União Soviética, 
o NKVD prendeu uma família 

americana que trabalhava na 
embaixada dos Estados Uni-
dos em Moscovo, acusando-a 
de espionagem. O Embaixador 
Harriman comunicou o sucedi-
do a Washington, perguntando o 
que poderia ser feito. O Depar-
tamento de Estado esquivou-se 
a uma resposta condigna, ten-
do informado Harriman de que 
uma intervenção americana no 
assunto não teria qualquer pers-
pectiva de ser bem-sucedida.

Em 1948, Alexander Dolgun 
(1926-1986), um funcionário 
da embaixada americana em 
Moscovo, foi detido, acusado 
de “espionagem ao favor dos 
Estados Unidos” e condenado 
a 25 anos num GULAG (cum-
priu 8 anos da pena). Durante 
outros 15 anos foi obrigado a 
viver na URSS como “cidadão 
naturalizado soviético”, conse-
guindo regressar aos Estados 
Unidos em 1975, onde publi-
cou um livro de memórias: 
“Alexander Dolgun’s story – 
An American in the Gulag”.

Numa entrevista publicada 
no portal electrónico Washing-
ton ProFile (entretanto extin-
to), o autor de «Os Abandona-

dos: Da Grande Depressão aos 
Gulags: Esperança e Traição 
na Rússia de Stalin» afirmou:

“Lendo as lembranças das 
pessoas que passaram pelos 
campos de concentração e as 
cartas de pessoas que tenta-
vam saber sobre o destino dos 
seus familiares presos, sente-se 
dor, que chega décadas após 
os acontecimentos descritos, 
e compaixão por aqueles que 
passaram por tudo isso. Uma 
pessoa normal não consegue 
livrar-se do terror lendo isso.

Os acontecimentos nos cam-
pos de concentração nazis são 
bem conhecidos: nomeada-
mente porque foram libertados 
pelos aliados e tudo foi filmado 
e fotografado. Como resultado 
disso, toda a gente tem conhe-
cimento das consequências do 
nazismo. Mas foram preserva-
das poucas fotografias dos cam-
pos de concentração soviéticos, 
onde eram proibidas máquinas 
fotográficas. Provavelmente, 
fotografias semelhantes pode-
riam fornecer-nos uma com-
preensão plena sobre o que 
realmente era o stalinismo”.

Tim Tzouliadis, autor do livro

(Continuação da página anterior)
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  Bernardo Álvaro

A Renamo acusa o Governo de 
estar a fazer “movimentações es-
tranhas” na Gorongosa, com vista 
a apurar as posições militares da-
quele partido. Segundo a Renamo, 
a última tentativa foi o envio de 
um alegado empreiteiro ao interior 
da Gorongosa, com o objectivo de 
construir uma ponteca. O tal em-
preiteiro não conseguiu explicar 
aos homens da Renamo, na Go-
rongosa, onde ganhou o concurso 
e quem foi que lançou o referido 
concurso. Resultado: foi expulso 
do local e acusado de ser espião.

O chefe da delegação da Re-
namo, o deputado Saimone Ma-
cuiana, disse que isso faz parte 
da “manobra do Governo”. Ma-
cuiana explicou que “não faz 
sentido que numa zona que, des-
de 1979, nunca registou constru-
ções, hoje apareça alguém a dizer 
que quer ir construir uma ponte-
ca na montanha da Gorongosa”.

Disse que a Renamo estranhou 
o objectivo “desse empreiteiro 

numa zona de conflito cuja su-
pervisão ou entrada compete à 
EMOCHM e aos supervisores 
do Governo e da Renamo, e hoje 
aparece alguém sozinho a dizer 
que quer construir uma ponteca”.

Saimone Macuiana disse que 
esse alguém tem objectivos obs-
curos e inconfessáveis, ao pro-
curar ter acesso à serra da Go-
rongosa. “Alguma coisa estranha 
está sendo preparada”, disse Ma-
cuiana, à saída da 86.a ronda de 
negociações na segunda-feira.

Por seu turno, o chefe da dele-
gação negocial do Governo, José 
Pacheco, confirmou a expulsão 
do tal empreiteiro, mas também 
não explicou quem é e que lhe 
adjudicou a obra. “Empreiteiros 
e cidadãos foram impedidos de 
entrar na Gorongosa, província 
de Sofala, por um posto de con-
trolo montado pelos homens da 
Renamo”. Pacheco disse que isso 
constitui uma violação que está 
por esclarecer, através de um tra-
balho de supervisão e avaliação.

Entretanto, na reunião, as par-
tes apreciaram o relatório dos 
peritos militares. Ainda nesta 
ronda, as partes discutiram sobre 
os métodos de enquadramento 

e integração dos homens da Re-
namo, com este partido a insistir 
na partilha de responsabilidades 
nas Forças Armadas e na Polícia.

Concordaram em que a 

EMOCHM deverá deslocar-
-se pelo menos uma vez por 
mês para missões de supervisão 
nas zonas onde houve conflito.

Isto faz parte da “manobra do Governo”, disse Saimone Macuiana

O suposto empreiteiro queria entrar numa zona onde existem comandos da Renamo, 
usando o pretexto de construir uma ponteca, e foi impedido e expulso, por não 

ter conseguido dar explicações plausíveis aos homens da Renamo 

Renamo acusa Governo de enviar espião 
à Gorongosa com capa de empreiteiro
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