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Salomão Moyana, vogal da Comissão Nacional de Eleições

A indicação do editor sénior 
e professor de jornalismo Sa-
lomão Moyana como vogal da 
Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE) acalentou muitas 
expectativas e esperanças para 
a credibilidade do órgão que 
sempre esteve unido com a Fre-
limo para prejudicar os partidos 
da oposição. Salomão Moyana 
foi indicado pela Assembleia 
da República como membro da 
sociedade civil cooptado pela 
Renamo sob proposta pessoal 
de Afonso Dhlakama, depois 
de ter sido impedido por várias 
vezes pela Frelimo. A nível da 
opinião pública construiu-se a 
ideia de que Moyana, conhecido 
pela sua “postura crítica”, traria 
uma outra imagem da CNE. 
Mas tudo indica que todas as 
expectativas criadas em torno 
de Salomão Moyana acabaram 
frustradas, criando um desgosto 

e sentimento de arrependimen-
to em toda a Renamo, principal-
mente em Afonso Dhlakama. 

Salomão Moyana é, afinal, 
o único vogal indicado pela 
oposição que votou a favor da 
validação dos resultados elei-
torais da votação de 15 de Ou-
tubro passado, marcadas por 
uma desorganização organi-
zada, fraude eleitoral de largo 
espectro e violência policial. 

Na óptica de Salomão 
Moyana, as eleições foram li-
vres transparentes e justas. 

O “Canal de Moçambique” 
está na posse da acta final da 
Comissão Nacional de Elei-
ções que valida os resultados, 
e Salomão Moyana é o único 
vogal da CNE indicado pela 
oposição (RENAMO) que va-
lidou os resultados. Todos os 
outros vogais da oposição, 
nomeadamente, Meque Braz 

(Renamo), Fernando Mazanga 
(Renamo), Latino Ligonha (Re-
namo), Apolinário João (Re-
namo), Lucas Bernabé Nkomo 
(MDM) e José Belmiro (MDM) 
votaram contra os resultados 
apresentados pelo STAE, indi-
cando nas respectivas declara-
ções de voto vencido as suas 
razões, entre as quais a desor-
ganização, a fraude eleitoral, 
incluindo a violência policial. 
E esperava-se que Salomão 
Moyana alinhasse com os seus 
colegas da oposição. Mas, na 
hora da verdade, Moyana jun-
tou-se aos vogais da Frelimo.  

Que efeito teria o voto de 
Salomão Moyana?  

Numericamente, o voto de 
Salomão Moyana não mudaria 
as contas. Mas politicamen-
te haveria muitos argumentos 

para contrariar os números. A 
Comissão Nacional de Eleições 
tem 17 vogais. Oito indica-
dos pela Frelimo, que incluem 
a representante do Governo, 
oito indicados pela oposição 
(seis pela Renamo e dois pelo 
MDM). O décimo sétimo ele-
mento é o presidente da CNE, 
que vem da sociedade civil, 
mas foi cooptado pela Frelimo. 
Havia um plano implicitamente 
acordado entre os membros da 
oposição para não validar os 
resultados, deixando que fosse 
a Frelimo sozinha a declarar a 
própria Frelimo vencedora das 
eleições. Matematicamente, 
se os vogais da oposição vo-
tassem contra e os da Frelimo 
votassem a favor, haveria um 
empate. Para desfazer o em-
pate, seria necessário o voto 
de qualidade do presidente da 
CNE, o sheik Abdul Carimo, 

que, por inerência de indica-
ção, votaria pela vitória da 
Frelimo. Mas isso levantaria 
um debate do ano passado so-
bre a legitimidade do sheik. É 
que o sheik Abdul Carimo che-
gou à CNE como encomenda 
do partido Frelimo, cozinha-
da no Observatório Eleitoral, 
uma organização fraudulen-
ta controlada pela Frelimo. 

O partido Frelimo usou Bra-
zão Mazula, então presidente 
do Observatório Eleitoral, e 
membro do partido Frelimo, 
para forjar a candidatura do 
sheik Abdul Carimo às escondi-
das, para substituir Leopoldo da 
Costa, após ter sido descoberto 
que este último esteve envol-
vido num escândalo de falsifi-
cação de candidaturas junto da 

(Continua na página seguinte)

Salomão Moyana foi o único vogal 
indicado pela oposição que validou 
a vitória da Frelimo e de Nyusi
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Organização Nacional dos Pro-
fessores. Os professores apa-
receram publicamente a dizer 
que Leopoldo da Costa não era 
membro da organização e que 
não havia sido proposto por ela. 
Sem muita margem de manobra 
para indicar um outro homem 
de serviço, a Frelimo accionou 
a sua filial, o “Observatório 
Eleitoral” através de Brazão 
Mazula, que fraudulentamente 
apresentou às escondidas a can-
didatura do sheik como mem-
bro do Observatório Eleitoral. 
É assim que o sheik chegou à 
CNE pela mão da Frelimo e da 
sua filial, o “Observatório Elei-
toral”. Se Moyana não tivesse 
traído Afonso Dhlakama, a “ba-
tata quente” ficaria nas mãos do 
sheik. Mas Salomão Moyana 

O “Canal de Moçambique” 
contactou o vogal da CNE Sa-
lomão Moyana, que já é consi-
derado como traidor pela Re-
namo, com outras acusações 
pouco abonatórias. Moyana 
disse que não traiu ninguém. 
Votou a favor da deliberação 
que valida os resultados cen-
tralizados das eleições de 15 
de Outubro passado porque 
achou que devia votar assim.

“Votei a favor, porque achei 
que devia votar assim e por 
estar de acordo com a deli-
beração”, afirmou Salomão 

A votação de 15 de Outu-
bro tem todos os condimentos 
para uma longa-metragem de 
fantochada. Um dado curioso 
nestas eleições é que os vogais 
da CNE não tiveram acesso aos 
editais nem de mesa nem de 
apuramento distrital para lhes 

tratou de carregar o embaraço do 
sheik, validando os resultados.

Uma nota importante é que 
Salomão Moyana votou a favor 
depois de ele ter sido indicado 
numa sindicância da CNE para 
apurar as irregularidades veri-
ficadas em Nampula. Moyana 
trouxe um “dossier” com as 
referidas irregularidades, mas 
não chegaram a ser debatidas, 
muito menos tidas em conta. 
A Renamo estava esperanço-
sa que os documentos trazidos 
por Moyana fossem debatidos 
antes da validação dos resulta-
dos. Aliás, a própria Renamo 
esperava que Moyana levan-
tasse essa questão em sede do 
colégio da CNE. Mas não. O 
assunto foi simplesmente ig-
norado e foi-se logo à votação. 

Moyana ao “Canal de Mo-
çambique”, ao mesmo tem-
po que nos questionou quem 
era a fonte que nos disse 
que ele tinha votado a fa-
vor, se a votação foi secreta.

“Não estou disponível para 
dar entrevistas sobre assuntos 
da CNE, tanto quanto não te co-
nheço. O voto foi secreto e não 
sei como sabem que eu votei 
contra”, respondeu Moyana. 

Questionado se, uma vez 
que a oposição nega reconhe-
cer e aceitar os resultados, não 
sentia que tinha traído a Re-
namo e a sociedade civil, que 

servir de base de análise. Ou 
seja, os resultados apresentados 
pelo STAE foram elaborados 
pelo próprio STAE. Não existe 
nenhum elemento que comprova 
que os resultados foram extraídos 
de algum documento credível. 

O STAE apresentou aos vo-

Moyana não queria votação 

Um vogal da CNE disse ao 
“Canal de Moçambique” que 
Salomão Moyana defendeu que 
os resultados fossem aprovados 
sem direito a voto, mas sim por 
consenso. Foram os outros vo-
gais da CNE, principalmente 
Fernando Mazanga, José Belmi-
ro e Meque Braz, que defende-
ram que se devia votar pela va-
lidação, ou não, dos resultados. 
Todos os vogais que votaram 
contra os resultados apresen-
tados deviam apresentar uma 
declaração de voto. Quando os 
vogais da oposição começaram 
a defender a sua posição, eis 
que se surpreendem que Salo-
mão Moyana afinal votou a fa-
vor dos resultados fraudulentos.

o indicou para estar na CNE, 
Salomão Moyana respondeu: 
“Nós na CNE não estamos 
organizados em bancadas”.

Moyana que disse que não 
foi ele sozinho que assinou 
a deliberação da CNE, tendo 
apontado, a título de exem-
plo, Jeremias Timana e Paulo 
Cuinica, como sendo os outros 
membros da sociedade civil 
que votaram a favor, embora 
reconheça que Timana repre-
senta a OTM – Central Sin-
dical, que possui fortes afini-
dades com o partido Frelimo. 

gais da CNE resultados pré-
-fabricados nos computadores, 
e estes tinham a tarefa de va-
lidar ou invalidar. Foi por isso 
que os vogais da CNE que es-
tavam lá indicados pela oposi-
ção, com a excepção de Salo-
mão Moyana, votaram contra.

Os resultados foram fabricados pelo STAE 

Moyana diz que agiu em plena consciência    
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Dra. Iraê Lundin, coordenadora da Diakonia

(Continua na página seguinte)

  Matias Guente

Na esteira da polémica levanta-
da há exactamente duas semanas 
sobre as relações azedas entre a 
“Diakonia”, uma organização 
sueca, e algumas organizações da 
sociedade civil evidenciadas por 
cartas dirigidas aos embaixadores 
denunciando o clima de fricção 
que existe entre as partes, o 

de Moçambiquede Moçambique  foi ao fun-
do da questão, com vista a buscar 
alguns esclarecimentos. Mais do 
que esclarecimentos, encontrá-
mos uma teia de relações promís-
cuas entre doadores, as próprias 
organizações da sociedade civil e 
elementos de confiança partidária 
a dirigirem organizações da socie-
dade civil e com confiança dos 
doadores, no caso concreto a 
“Diakonia”. O 

de Moçambiquede Moçambique  entrevis-
tou, para efeitos de esclarecimen-
tos, a coordenadora da “Diako-
nia”, a Dra. Iraê Lundin. Na 
entrevista, abordámos várias 
questões que norteiam a polémica 
levantada e que já está a agitar 
Embaixadas cujas reacções con-
tamos trazer nos próximos dias. 

Uma das questões é o facto de 
a “Diakonia” estar a depositar 
confiança numa organização com 
provas dadas de falta de credibi-
lidade que atingiu o cúmulo de 
estar a ser dirigida por alguém 
vindo das hostes do Governo. 
A “Diakonia” não vê problemas 
nisso. A relação dos Serviços de 
Informação do Estado (SISE) e o 
Instituto das Relações Internacio-
nais (ISRI) onde a coordenadora 
da “Diakonia” é funcionária mais 
concretamente no seu Departa-
mento de Estudos Estratégicos 
foi também abordada incluindo a 
assessoria que a instituição pres-
ta à Presidência da República. 

O estimado leitor é convidado a 
ler a entrevista e tirar as suas pró-
prias conclusões ao seu mais so-
berano critério.  Leia já a seguir: 

Canal de Moçambique (Ca-
nal): Qual é a função que a se-
nhora desempenha no Obser-
vatório Eleitoral?

Coordenadora da “Diako-
nia” (Iraê Lundin): Não te-
nho absolutamente nada a ver 
com o Observatório Eleitoral. 
Somos apenas financiadores. 

Canal – Mas, durante as elei-
ções, a senhora apareceu nas 
televisões em nome do Obser-
vatório Eleitoral. Estava assim 
identificado nos ecrãs dessas 
antenas televisivas.

Iraê Lundin: Se apareço, 
apareço como académica. Nós 
apoiamos o Observatório. Eu, 
como cidadã, eles me pedem 
apoio. Nós damos apoio fi-
nanceiro, mas também damos 
apoio temático. Por isso parti-
cipamos nas suas actividades. 

Canal: Mas, Dra. Iraê, veja 
só: a senhora está na “Diakonia” 
como coordenadora. Dá fundos 
ao Observatório Eleitoral, e, 
meia volta, está na TV como 
membro do Observatório Elei-
toral a fazer trabalho. Não há 
aqui um conflito de interesses?

Iraê Lundin – Não. Absoluta-
mente nenhum. O que o senhor 
pretende é criar um incêndio com 
um palito de fósforo. Eu não per-
cebo porquê isso é assunto. Se para 
vocês é assunto, então vamos lá.

Canal: Dra., isso é assunto, na 
nossa opinião, porque há uma 
situação concreta. Não é ne-
nhuma invenção. A Dra. está na 
“Diakonia”, que financia o Ob-
servatório Eleitoral, mas depois 
aparece como membro do Ob-
servatório. Isso é um assunto.

Iraê Lundin: Quantas vezes 
o senhor já me viu a abrir ou a 
fechar seminários? Desde a Liga 
dos Direitos Humanos, Parla-
mento Juvenil, Liga dos Direi-
tos Humanos, Rede da Criança?

Canal: Então está a querer 
dizer que a senhora esteve em 
todos estes sítios também como 
membro dessas organizações? 

Iraê Lundin: Não. Não estou 
a dizer isso. Estou a dizer que eu 
presto apoio temático. 

Canal: Mas, no caso do Ob-
servatório Eleitoral, apareceu 
como membro devidamente 
identificado, Dra.!

Iraê Lundin: Não sei onde 
quer chegar. Mas eu, como aca-
démica, há vários temas que do-
mino. Então dou o meu apoio.

Canal: Dra. Iraê, o Obser-
vatório Eleitoral é uma orga-
nização com problemas sérios 
de credibilidade. Aliás, a parte 
mais visível disso tudo foi quan-
do o Observatório Eleitoral foi 
usado para propor o sheik Ab-
dul Carimo para membro da 
CNE, de que depois veio a ser 
presidente, num roteiro contro-
lado pelo partido Frelimo. [NR: 
A Frelimo usou Brazão Ma-
zula, também ele membro da 
Frelimo e um ex-presidente da 

CNE, para tratar pessoalmente 
e às escondidas da proposta do 
sheik Abdul Carimo, quando a 
opinião pública identificou Le-
opoldo da Costa como membro 
da Frelimo, que também esteve 
envolvido numa falsa proposta 
da Organização Nacional dos 
Professores, que tratou de vir 
a público informar que não era 
sua proposta, mas, sim, houve 
uma fraude). Pergunto-lhe o 
que tem sido preponderante 
para a “Diakonia”, continu-
ar a apoiar uma organização 
com este tipo postura? Os do-
nos dos dinheiros provavel-
mente queiram saber porquê a 
“Diakonia” aposta numa orga-
nização com esses problemas?

Iraê Lundin: Isso nos surpre-
endeu bastante. Mas esse assun-
to já foi tratado no ano passado. 
Mas os membros do Observatório 
fizeram uma nova Assembleia. 
Saiu o presidente, que era o Dr. 
Brazão Mazula. Saiu o director 
executivo, que estava envolvido 
em questões políticas. Os fundos 
foram congelados no ano pas-
sado, em Maio. Nós fizemos a 
gestão directa. Felizmente eles 
resolveram todas as questões a 
partir de Maio. É uma organiza-
ção emblemática, que tem o seu 
papel interessante. É das poucas 
que existe em África. É uma orga-
nização que tem feito trabalhos de 
mérito. Achamos que vale a pena 
apoiar. Tem merecido apoio da 

parte do Conselho Constitucional. 

Canal: A Dra. Iraê diz que 
os problemas já foram resol-
vidos. Mas a nós parece que 
não. O novo director executivo, 
o Dr. Anastâncio Chembeze, 
vem das hostes do Governo. 
Ele já está, por indicação da 
Frelimo, nas negociações com 
a Renamo, no Centro de Con-
ferências “Joaquim Chissano”. 
É este mesmo senhor que está 
agora a dirigir o Observatório 
Eleitoral como sociedade civil. 
A que credibilidade se refere?    

Iraê Lundin: Isso vocês de-
viam ir perguntar ao Observatório 
Eleitoral.

Canal: Não, Dra. Quem está 
a dar indicações de que o Ob-
servatório é credível é Dra., e a 
Dra é financiadora. É por isso 
que estou a perguntar a si, por-
que, na vossa opinião, parece 
estar tudo bem.

Iraê Lundin: Agora está. Há 
muito tempo é que não estava. 

Canal: Mas, Dra., desculpe, 
está tudo bem com um director 
executivo que vem do partido 
Frelimo? Afinal não é socieda-
de civil? Alguma coisa aqui não 
está bem. Os doadores permi-
tem isso? 

Iraê Lundin: O que sei é que 
foi lançado um “procurment” se-
gundo as regras dos doadores, e o 
Dr. Chembeze era a pessoa mais 
capacitada. Mas, repito, deve ir 
perguntar isso ao Observatório.

Canal: Não, Dra.! Repito que 
a pergunta deve ser feita a si, 
como coordenadora dos fun-
dos. Até que ponto a Dra., como 
financiadora, vê credibilidade 
numa organização que se diz da 
sociedade civil e é dirigida por 
alguém da confiança do partido 
Frelimo? 

Iraê Lundin: Nós não apoia-
mos organizações que têm liga-
ções partidárias.

Canal: E o Dr. Chembeze, que 
vem do Governo do partido Fre-
limo? Ele é da confiança do par-
tido e está a dirigir o Observató-
rio Eleitoral. Em que ficamos? 

Iraê Lundin: Na verdade, você 
como jornalista deve ter uma pre-
ferência política. Todas as pesso-
as devem ter. Mas ele foi fruto de 

Relações incestuosas na 
sociedade civil
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um “procurment”. Várias pessoas 
concorreram. Os membros, as 
oito organizações, acharam que 
ele era a pessoa mais indicada. 

Canal: Estar nas hostes do 
Governo e cumulativamente es-
tar na sociedade civil não cons-
titui problema para os doado-
res? A Dra. está a dizer que isso 
é uma disposição normal e a 
“Diakonia” concorda com isso?

Iraê Lundin: Eu acho que ele 
é um cidadão e tem o seu currí-
culo. Foi escolhido com base 
nas suas capacidades. Foi, pelo 
menos, o que nos foi dito. Não 
vemos problemas nisso. Não 
vemos as coisas assim. Ele foi 
escolhido com base nas suas ca-
pacidades. Ainda não vimos qual-
quer coisa que desabonasse o tra-
balho do Observatório Eleitoral.

Canal: Bom, durante a divul-
gação dos resultados, foi criado 
um fórum chamado “Sala Con-
junta”, em que estavam lá todos 
os membros do Observatório 
Eleitoral. Enquanto a imprensa 
reportava situações de não cre-
denciação de certos observado-
res moçambicanos em Nam-
pula, incluindo os do próprio 
Observatório Eleitoral, Dinis 
Matsolo, membro do Observa-
tório Eleitoral, já estava a infor-
mar que não houve problemas 
graves, minimizando a creden-
ciação dos seus próprios obser-
vadores. Como se explica isso?

Iraê Lundin: Então você 
não ouviu bem. Eu recebi men-
sagens da Liga dos Direitos 
Humanos e FORCOM, todos 
os relatórios dos que estavam 
observar fora entravam no 
meu telefone. E lá estavam to-
das as dificuldades que havia.

Canal: Mas estas organi-
zações não estavam na “Sala 
Conjunta”. Estavam 
num outro fó-
rum e, pelo 
que sei, não 
se junta-

ram ao Observatório.

Iraê Lundin: Estou a fa-
lar do que eles me reportavam. 
Trouxeram relatórios críticos, 
porque a situação foi crítica. Eu 
própria disse que as situações 
foram críticas, porque foram. 

Canal: Então, o senhor Mat-
solo estava a falar em nome de 
quem e com base em quê?

Iraê Lundin: Então não ouvi-
mos as mesmas coisas. Ele foi à 
Rádio Moçambique apelar à cal-
ma das pessoas. 

Canal: Na semana passada, lí-
amos o jornal “Savana” e, mais 
uma vez, está escrita a aprecia-
ção geral que sempre existiu na 
opinião pública, segundo a qual 
o Instituto Superior de Relações 
Internacionais, onde a senhora 
está afecta num dos principais 
departamentos, é dos Serviços 
Secretos. Pergunto-lhe, então: 
sendo a senhora parte de uma 
entidade estratégica, como é 
o caso do Centro de Estudos 
Estratégicos e Internacionais 
do ISRI, que presta assessoria 
à Presidência da República, 
do outro lado gere fundos dos 
doadores para a sociedade ci-
vil, como é que isso é possível? 

Iraê Lundin: Devo esclarecer 
que o director do CEEI é quem 
presta assessoria à Presidência da 
República. Eu não presto asses-
soria à Presidência da República. 

Canal: Desculpe-me a in-
sistência Dra, o que se sabe, e 
é público, é que o CEEI pres-
ta assessoria à Presidência 
da República. E a senhora é 
membro do CEEI e acaba de 
dizer que o director do CEEI 
presta assessoria à Presidência.

Iraê Lundin: O que es-
tou a dizer é que eu não pres-
to assessoria à Presidência. 

O director do CEEI, sim. 

Canal: A minha pergunta 
e as respectivas insistências 
têm algum fundo de cor-
relação de factos preocu-
pantes. É que se parte do 
pressuposto de que, para 

Iraê Lundin: Eu sou profes-
sora. O que os outros fazem, cada 
um sabe de si. Eu continuei asses-
sorando a questão da reforma ad-
ministrativa, até que saíram uma 
série de novas leis. Mas depois 
fiquei na Academia até que, em 
2001, a “Diakonia” [NR: Uma 
organização sueca] me chamou. 
Era uma organização peque-
na e agora é um bocado maior. 

Canal: O que está a dizer é 
que o trabalho que a Dra. diz 
que o director do CEEI faz para 
a Presidência é totalmente dis-
sociado da instituição CEEI? 

Iraê Lundin: Eu não sei. 
Pergunte a ele. Quer dizer, 
cada um de nós sabe o que faz.

A Direcção Editorial do 
de Moçambiquede Moçambique  recebeu 

da “Diakonia” um ofício com a re-
ferência Diak.13.1/186/2014, com 
o título “Solicitação do direito a 
resposta ao vosso artigo”. No refe-
rido ofício, assinado por Iraê Lun-
din e por William Mulhovo, a 
“Diakonia” pretende fazer uso do 
direito de resposta ao artigo “Orga-
nizações da Sociedade Civil De-
nunciam Infiltração do SISE”, pu-
blicado por este semanário na sua 
edição de 22 de Outubro de 2014.

A Direcção Editorial do “Ca-
nal de Moçambique” vem, por 
este meio, informar à “Diako-
nia” o seguinte:

A alínea c) do número 3 do arti-
go 33 da Lei 18/91 de 10 de Agos-
to (Lei de Imprensa) estabelece 
que  “o conteúdo da resposta é li-
mitado pela relação, directa e útil, 
com o conteúdo da publicação ou 
difusão que lhe deu causa, não 
devendo exceder a extensão do 
escrito ou emissão a que respon-
da, nem conter expressões des-
primorosas ou que envolva res-
ponsabilidade civil ou criminal, a 
qual, em todo o caso, só ao autor 
da resposta poderá ser exigida”.

O número 4 do mesmo artigo 
33 estabelece que “se a resposta 
exceder os limites estabelecidos 
na alínea c) do número anterior 
o director do órgão de informa-
ção em causa poderá recusar a 
sua publicação ou difusão no-
tificando no prazo de três dias o 
interessado para que, desejando, a 
reelabore nos termos legais (…)”.

Nestes termos, cumpre-nos in-
formar a “Diakonia” que, devido 

se fazer parte do CEEI, deve-
-se ser da confiança do partido 
Frelimo. Não é qualquer docen-
te que vai parar ao CEEI.  

Iraê Lundin: Mas esse não é o 
meu caso. 

Canal: Mas, se olharmos 
para os membros que fazem 
parte do CEEI, não teremos di-
ficuldades de chegar à conclu-
são sobre quem são e que tipo 
de serviços prestam ao partido 
no poder. Dou-lhe o exemplo 
do próprio director do CEEI, 
António Gaspar, de Calton Ca-
deado [NR: Que se destaca a 
diabolizar o Ocidente nos jor-
nais. Esta semana dá a cara in-
sultando os norte-americanos] 
e outros, que incluem o próprio 
reitor da Universidade, Patrício 
José, que também é membro 
do G40. E a Dra. Iraê está lá 
dentro no mesmo departamen-
to. Não acha que a sua ligação 
pode ser tida como estranha? 
Como é que olha para isto? 

Iraê Lundin: Eu penso que 
deve olhar um bocadinho para a 
história. Eu tenho a minha histó-
ria. Você é muito jovem e deve 
não conhecer algumas pessoas 
que têm uma história igual à mi-
nha. Eu sou uma cidadã sueca 
por questões históricas. Tive um 
passado político pesado, onde 
nasci [NR. Brasil], e perdi a mi-
nha nacionalidade. Eu sou sueca 
por solidariedade, digamos por 
razões humanitárias. Eu vim para 
cá em 84, para formar pessoas. 
Eu falava Português e trabalha-
va na UEM. Alguns trabalhos 
que fiz facilitaram o processo de 
paz e principalmente a reforma 
no Estado. Desde o monoparti-
darismo, não sei se sabe o que é 
isso, é muito jovem, talvez não 
conheça isso, mas o Estado era 
monopartidário, até ao multiparti-
darismo. Da economia centraliza-
da à aberta. Eu fiz trabalhos sobre 
isso. Fui uma das pessoas cha-
madas, com os meus trabalhos, 
para apoiar o processo de paz.  

Canal: Mas, desculpe Dra., a 
questão é sobre o CEEI, Sser-
viços Secretos e Presidência da 
República. 

Iraê Lundin: O que quero di-
zer é que o CEEI foi criado nes-
sa altura. E o nosso trabalho foi 
apoiar o processo de paz. Eu sou 
professora de Método de Estudo. 

Canal: Está a dizer que não 
tem nada a ver com o trabalho 
que os membros do CEEI fa-
zem cá fora?

Canal: Estou a depreender 
isso da afirmação que acabou 
de fazer. A Dra. é que falou do 
trabalho do director do CEEI. 

Iraê Lundin: Não colo-
que palavras na minha boca 
que eu não disse, porque isso 
lhe pode criar problemas. 

Canal: Não, Dra., não pre-
tendo fazer isso. Queremos 
apenas um esclarecimento, por 
isso estamos aqui. Estou ape-
nas a fazer perguntas.

 Iraê Lundin: Ele é um 
indivíduo que estudou, e al-
guém o indicou para fazer 
um trabalho, e ele aceitou. 
Sugiro que pergunte a ele.

ao conteúdo longo, insultuoso e 
arruaceiro do documento que V. 
Exa. cunhou de “direito de respos-
ta”, não o publicaremos, até que 
nos seja enviado um documento 
escrito em linguagem decente, que 
não entre em contraindicação com 
os níveis mínimos de educação bá-
sica requeridos em comunicação 
institucional. A forma ultrajante 
com que V. Exa. trata o jornal e 
os seus profissionais é totalmente 
inaceitável, visto que em nenhum 
parágrafo do artigo que suscitou a 
reacção violenta qualquer mem-
bro da “Diakonia” terá merecido 
igual tratamento da nossa parte.

Publicar o vosso documento 
nos termos em que nos foi envia-
do é aderir a uma agenda de falta 
de educação e é contra os princí-
pios que norteiam o estatuto edito-
rial deste jornal. Além disso, em 
cumprimento do mais elementar 
ditame do jornalismo, antes da pu-
blicação do artigo a que agora V. 
Exa. pretende dar resposta, o 

de Moçambiquede Moçambique  fez o con-
traditório, entrevistando a coorde-
nadora da “Diakonia”, para que a 
sua versão dos factos também fos-
se publicada. E foi o que aconte-
ceu. Houve contraditório e a ver-
são da “Diakonia” está 
devidamente publicada no mesmo 
artigo.

Querendo, a “Diakonia” 
pode mandar um pedido de di-
reito de resposta com relação 
directa e útil com os factos pu-
blicados, mas que não resvale 
para o insulto ou se transfor-
me em manifesto de ultraje.

A Direcção Editorial

(Continuação da página anterior)

de Moçambiquede Moçambique

Nota:
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Só uma auditoria geral ao processo 
eleitoral pode ajudar a unir Moçambique

Apesar de a CNE já ter anunciado o seu “veredicto” sobre estas eleições, inúmeros eleitores 
ainda não estão convencidos da autenticidade dos resultados, e é preciso que se faça algo para 
devolver a credibilidade ao processo eleitoral, a começar por este, mas sem deixarmos de ter os 
olhos postos no futuro.

O nível de contestação dentro da própria Comissão Nacional de Eleições justifica plenamente 
que ninguém se dê por convencido da veracidade dos números enquanto a todos os cidadãos não 
forem mostradas as provas de que, no apuramento efectuado pelos órgãos eleitorais, os números 
são aqueles mesmos e não outros, como se suspeita que não sejam, e com fortes razões. 

Sabe-se que os vogais da CNE que votaram vencidos o apuramento final de resultados fi-
zeram-no sobretudo porque não lhes foi permitido apreciarem provas concludentes de que os 
resultados eram mesmo aqueles. 

“O apuramento final não passou por confrontação de dados”, soubemos de vários vogais da 
CNE. Em suma, isto quer dizer que aqueles que, na CNE, votaram a favor dos resultados anun-
ciados votaram favoravelmente no seu próprio clube e não em resultados credíveis. Dirão que 
os outros que, na CNE, votaram contra (“vencidos”) fizeram-no porque o partido de que mais 
gostam perdeu. Mas entre esses dois grupos da CNE desavindos ficaram os eleitores sem saber 
qual deles está a falar a verdade. Assim sendo, é uma prorrogativa de cada cidadão avaliar a ver-
dade, pois os cidadãos deixaram de se rever nos órgãos eleitorais. Querem ver os editais de cada 
assembleia de voto (Mesa de Voto), para fazerem as suas próprias contas. E sendo os eleitores 
quem nas eleições está a ser consultado, é aos eleitores que devem ser dadas todas as informações 
necessárias para cada cidadão raciocinar por si. E ter os dados limpos na mão consiste em que 
cada cidadão veja os editais de cada mesa, do apuramento de cada distrito, do apuramento de 
cada círculo eleitoral e do apuramento final. E isso deverá ser sobre as três eleições onde havia 
três urnas e sobre as duas eleições na capital do país, onde não se vota para a Assembleia Provin-
cial, porque não há.

“À mulher de César não basta ser séria, é preciso que pareça”, reza um velho ditado universal. 
Daí que, para os cidadãos, à Comissão Nacional de Eleições e aos demais órgãos eleitorais não 
basta serem sérios, é preciso que pareçam. E o facto é que a CNE não provou que é séria. E os 
outros órgãos eleitorais ainda menos.

O simples facto de haver tanta contestação dentro da própria CNE exige que este processo dei-
xe de ser “judicializado”, porque a próprios órgãos eleitorais estão desacreditados perante o povo 
em quem, nos termos do Artigo 2 da Constituição da República, “reside a soberania”, soberania 
essa que é sufragada precisamente para que do apuramento final dos votos se saiba em quem é 
que a maioria dos cidadãos quis depositar confiança para exercer essa mesma soberania em seu 
nome, e que proporcionalidade resultou no caso da Assembleia da República e das Assembleias 
Provinciais.

Vendo que na CNE não houve consenso sobre a veracidade do apuramento, os cidadãos que 
foram votar têm de ser convencidos de que os resultados anunciados pelo presidente da CNE são 
mesmo aqueles.

A CNE não tem que votar entre os seus membros a validade dos resultados. Se a CNE resolve 
os contenciosos entre os seus membros, votando, fica sempre aos olhos dos cidadãos a imagem 
de que não são os cidadãos quem está a eleger aqueles que em seu nome vão exercer a sobera-
nia. Fica claro que os interesses que cada um dos membros da CNE representa se sobrepõem à 
vontade dos cidadãos. Para uns, na CNE há um grupo sério e um grupo não sério. Para outros 
cidadãos, é o inverso.

Para os cidadãos eleitores não está provado quem tem razão na CNE, isto é, não está provado 
que os que votaram a favor dos resultados anunciados têm razão, e que os que votaram contra 
não têm razão. O que nós sabemos, e os eleitores devem todos saber, é que, de 17 membros da 
CNE, os vogais indicados pela Frelimo na CNE votaram todos a favor dos resultados, e os outros 
vogais indicados pela sociedade civil, Renamo (excepto um) e MDM votaram vencidos, isto 
é votaram contra a autenticidade dos resultados anunciados, porque, segundo eles, não houve 
qualquer possibilidade, ao nível da CNE, de os seus membros poderem confrontar os dados de 
apuramento das mesas de voto. Nem os viram!!

A Constituição da República (Artigo 135) remete a designação dos titulares dos órgãos efecti-
vos de soberania para o sufrágio universal, directo, igual, secreto, pessoal e periódico, como regra 
geral, e atribui à CNE a responsabilidade de dirigir o processo. Não diz que a CNE deve votar 
se os resultados são válidos. O que se pressupõe é que a CNE resolva os seus desentendimentos 
com os dados à disposição de todos os seus membros, mas isso, seguramente, não aconteceu.

Os membros da CNE são 17, e 7, até agora, estão convencidos de que os resultados provinciais 
não são verdadeiros. Esses 7 acreditam que os resultados provinciais foram viciados, como acre-
ditam também que os resultados provinciais partem de apuramentos distritais viciados. 

Havendo este nível de desentendimento dentro da CNE, o que sobressai e se evidencia é que 
os que votaram a favor dos resultados do apuramento final votaram no escuro, e os que votaram 
contra apenas se recusaram a votar no escuro. Por isso, os eleitores querem que toda a verdade 
lhes seja servida de forma clara e absolutamente transparente. 

O povo, os eleitores, perante estes factos, em quem podem acreditar? Em quem acreditar: nos 
que votaram a favor do apuramento anunciado ou nos que votaram contra?

Uma vez que a soberania reside no povo (Artigo 2 da Constituição da República), e sendo os 
resultados eleitorais um assunto de números exactos, a que propósito é que a CNE vota? Querem 
que os eleitores acreditem mais nuns do que noutros? Quer o senhor presidente da CNE que se acre-

dite mais nele e nos que pensam como ele do que nos outros que não pensam como o seu grupo?
Os números não enganam. Mostrem-nos os editais de todas as mesas. Ponham os editais todos 

de cada mesa no “website” da CNE. Ponham os editais de todos os distritos no “website” da 
CNE. Ponham no “website” da CNE os editais de apuramento de todas as províncias, melhor, de 
todos os círculos eleitorais. Ponham todos, das eleições presidenciais, das eleições legislativas e 
das eleições provinciais. Os membros da CNE auditem os votos mesa por mesa.

Os senhores dos órgãos eleitorais têm a missão de prestar contas aos eleitores, não têm a mis-
são de dividir o povo, não têm a missão de incendiar o país.

O maior interesse pelos resultados é dos cidadãos. O maior interesse pelos resultados é dos 
eleitores. 

O interesse dos candidatos e dos partidos concorrentes é uma coisa bem diferente do interesse 
dos cidadãos.

Ao saberem que 10 acreditam nos resultados que lhes foram “servidos” no escuro, e 7 dos 
restantes vogais não confiam no que o STAE lhes trouxe como apuramento, o que há a fazer 
não é votar para imporem aos cidadãos números que não são de consenso. O que há a fazer é, 
de forma transparente, deixarem de querer pensar pelos cidadãos e deixarem que cada cidadão 
pense por si.

Os partidos Frelimo, Renamo e MDM tinham direito a ter membros nas Mesas de Voto, os 
chamados MMV, e alguns não terão tido, por esta ou aquela razão. Que certos membros da CNE 
e certos analistas de bancada apareçam a dizer em público que eles deviam ter procedido desta ou 
daquela maneira, “assim ou assado”, é um direito a opinião que não lhes pode ser negado. Mas 
o que importa de facto é que se admita que há quem se recuse a embarcar em conversa fiada e 
puramente judicial, pois a grande questão é aritmética. Dois mais dois são quatro! 

Não se pode esperar que o legislador escreva na lei que é proibido aldrabar resultados. Sabe-se 
de antemão que é proibido falsear resultados. E quando há 10 membros da CNE que acreditam 
nos resultados do apuramento final e 7 que desconfiam, o que há a fazer não é votar. O que há a 
fazer é auditar todo o processo. Números são números.

A CNE tem o dever de ser séria. Se números são números, o que custa os senhores da CNE 
pegarem numa máquina de calcular e começarem a somar os resultados dos editais das 17.010 
ou 17.020 mesas que funcionaram no dia da votação? 

Quem tem medo de pôr os editais à vista de todos os cidadãos? Terão medo que apareça um 
partido dos que apenas tiveram umas centenas de votos e que apenas conseguiu recolher uma 
centena de editais para a sua contagem paralela a dizer que um determinado edital que os órgãos 
eleitorais consideraram não é igual ao que esse partido tem?

Quando sabemos que o presidente do Conselho Constitucional é de um dos partidos concor-
rentes – a Frelimo – e ele já se pronunciou em público sobre a validade das eleições antes mesmo 
de reunir o Conselho, o que se pode esperar que o Conselho Constitucional faça? Será que vai 
“judicializar” o processo, ou vai ordenar que lhe enviem todos os editais admitidos pelos órgãos 
eleitorais e pedir aos concorrentes que vejam se correspondem aos que cada um obteve como 
prova de resultados em cada assembleia de voto?

Será que o Conselho Constitucional também vai desrespeitar o povo, como o fez o presidente 
da CNE, que meteu os pés pelas mãos ao apresentar os resultados no Centro de Conferências 
“Joaquim Chissano”, a ponto de, depois, mandar o mestre-de-cerimónias anunciar que houve um 
“erro”, quando se “esqueceram” de anunciar que houve reclamações?

O que custa mostrar tudo direitinho aos cidadãos, sabendo-se que os moçambicanos estão 
todos divididos quanto à confiança dos órgãos eleitorais e no Conselho Constitucional?

Os eleitores perderam a confiança nos órgãos eleitorais e no Conselho Constitucional. É preci-
so que essa confiança seja readquirida. 

A única maneira de os eleitores acreditarem nos resultados é recontar-se tudo de novo de forma 
pública e transparente. De facto, nem para os membros da CNE houve transparência!!

A única maneira de os eleitores acreditarem nos resultados é terem a certeza de que tudo foi 
auditado de forma transparentíssima.

As ameaças a que estamos a assistir a partir de mentiras veiculadas sobre o embaixador ame-
ricano em Moçambique quanto à inexistente reunião que a RM e a AIM dizem que ele teve com 
o presidente da Renamo e com o presidente do MDM em simultâneo para, como alegam os 
aldrabões, programar uma rebelião, mostra bem o medo que existe de que se venha a detectar a 
verdade e se venha a provar que estas eleições foram as mais fraudulentas de todos os tempos.

“Quem não deve, não teme”. Quem deve, teme. Só quem sabe que a total transparência pode 
mostrar o rabo escondido do gato é que tem medo de que todo o processo seja auditado de uma 
ponta à outra.

O nível de desconfiança é enorme e, se houver uma explosão social, a culpa só poderá ser 
atribuída a quem não quis pôr tudo a limpo antes de a sopa se entornar.

“Boas contas fazem bons amigos”. Contem os votos, verifiquem minuciosamente a autenti-
cidade dos editais a todos os níveis. Pratos limpos, precisa-se. O legislador inseriu prazos na Lei 
Eleitoral. Esses prazos não podem ser considerados vencidos (peremptórios) para uns e flexíveis 
(dilatórios) para outros. Não se fale de tribunais, pois também a credibilidade deles anda muito mal.

Deve ser consedido todo o tempo que for preciso para que este problema não deite a perder 
a paz que todos queremos que prevaleça. “Mais vale perder um minuto na vida, do que a vida 
num minuto”. 

O problema é político. Já não é judicial. Haja bom senso. de Moçambiquede Moçambique
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Por Noé Nhantumbo

Opinião

“Securocracia” ao serviço 
da manutenção do poder  

O momento não é de ana-
logias, mas a verdade manda 
dizer que a África já não é a 
mesma. A “securocracia” esta-
belecida em muitos dos países 
africanos está minada e corroí-
da. Os ventos que sopram aba-
nam mesmo aqueles aparatos 
que pareciam inexpugnáveis.

Sabe-se que a manutenção 
do poder pelos variados regi-
mes depende, em alta dose, 
do tipo de organismos de se-
gurança à sua disposição.

A história tem exemplos con-
cretos sobre a capacidade de 
controlo de milhões de pes-
soas por Exércitos e Polícias. 

Na ex-RDA, o grau de infiltra-
ção e disseminação dos serviços 
de segurança só era compará-
vel à URSS e à China Popular. 
Nos EUA, o FBI e CIA, bem 
como a NSA, possuem fortes 
instrumentos de controlo da 
vontade popular. Mas nada dis-
so se manteve intacto, e as li-
berdades individuais e políticas 
estão todos os dias na ribalta.

Acabamos de ter eleições ge-
rais em Moçambique e os dados 
apontam para uma vitória “mi-
lagrosa” da Frelimo num pro-
cesso que testemunhou como 
a PRM e os serviços de inteli-
gência podem fazer a diferença 
e ditar a vitória. O STAE mos-
trou como é que se infiltra um 
serviço público e se o coloca ao 
serviço da manutenção do poder. 

Uma combinação letal de 
serviços de inteligência/STAE/
comunicação social pública 
teve efeitos que só agradam 
aos declarados vencedores, 
mas entristecem todo um povo.

A aliança activa e a assistên-
cia técnica prestada por regimes 
“amigos” foram vitais para que a 
Frelimo não fosse declarada der-
rotada em 15 de Outubro de 2014.

Um sistema judicial regi-
mentalizado prestou os seus 
serviços de maneira oportuna 
e eficaz. Inviabilizar reclama-
ções da oposição foi a instrução 
que foi cumprida na íntegra.

Depositar confiança em que 
o Conselho Constitucional irá 

repor a verdade eleitoral se-
ria ingenuidade da nossa par-
te. Aquele órgão vai carim-
bar as eleições como válidas, 
evitando dizer que foram li-
vres, justas e transparentes.

A sociedade civil pretensa-
mente “madura” tentou remar 
contra a maré, mas não con-
seguiu chegar a “bom porto”. 
Haverá uma avalanche de acu-
sações e de catálogos para os 
seus integrantes, mas a realidade 
manda dizer que se “correu atrás 
da galinha com o sal nas mãos”. 
Dizia um moçambicano na diás-
pora que houve precipitação em 
realizar as eleições sem todas as 
condições criadas no sentido de 
garantir um escrutínio limpo.

A força do partido no poder ao 
nível governamental bem como 
a ditadura do voto no parlamen-
to impediram que o “procure-
ment” eleitoral legislado fosse 
cumprido. Com tantas lacunas 
e buracos, houve oportunidade 
de realizar eleições sem que o 
“software” eleitoral tivesse sido 
independentemente auditado.

O nosso vizinho Zimbabwe 
pode ser considerado de “se-
curocracia” típica em África. 
O regime de Mugabe mantém-
-se em pé porque os tentáculos 
dos serviços de segurança e a 
obediência completa da Polí-
cia Nacional e das Forças Ar-
madas à liderança política da 
ZANU são inquestionáveis.

Mas a luta pela sucessão 
de Mugabe vai abrir brechas.

Moçambique e Frelimo não 
são imunes a esse fenóme-
no, como se viu na escolha 
do candidatado a sucessor de 
Armando Emílio Guebuza.

A candidatura da esposa de 
Mugabe a PR é uma manobra 
similar à ensaiada e executada 
pelo nosso actual PR. Só que, 
no lugar de esposa, foi escolhido 
um delfim “seguro”, pouco am-
bicioso, controlável e obediente.

Manutenção pura e simples 
do poder são afinal o objec-
tivo de toda esta estratégia. 

O seu alcance e consequên-

cias são incógnitas, no sentido 
de que a sua estruturação obe-
dece a comandos nem sem-
pre previsíveis e controláveis.

Novas alianças e bases do po-
der se estão criando, e a obediên-
cia a um novo chefe vai significar 
roturas e limitação do espaço de 
manobra para membros da corte 
do PR em fim de mandato. Foi o 
que se viu, quando Joaquim Chis-
sano saiu da Ponta Vermelha. 

Moçambique tem oportunida-
de de mudar e melhorar nos as-
pectos políticos e governativos, 
mas, para isso, vai ser necessário 
haver liderança e perseverança. 

Os “políticos-brincalhões”, 
que estão na política como forma 
de “organizarem e alimentarem” 
as suas contas bancárias, ao abri-
go de esquemas de “’empodera-
mento’ económico negro”, estão 
de olhos abertos para colherem 
os benefícios da sua participa-
ção nas campanhas eleitorais. 
Mas os moçambicanos que-
rem outra coisa bem diferente. 
Trabalho, dignidade, respeito, 
liberdade, educação, saúde.

Outubro de 2014 trouxe velhos 
e reformados políticos para o ac-
tivo, porque sentiram a derrota 
iminente e, nesse sentido, todo 
o tipo de recurso terá sido mo-
bilizado. E nisto inclui-se asses-
soria eleitoral e de inteligência. 

Os resultados anunciados e 
ainda não conclusivos, pois a 
última palavra cabe ao Con-
selho Constitucional, são uma 
base de partida para a continu-
ação do debate político neces-
sário em Moçambique. O que se 
faz no Centro de Conferências 
“Joaquim Chissano” até pode-
rá ser mais importante do que 
os resultados eleitorais em si, 
na medida em que a pretendi-
da despartidarização do apara-
to militar e de segurança estão 
na mesa para serem discutidos.

Uma coisa fica clara e deverá 
ser entendida pelos partidos po-
líticos, a CNE e o STAE jamais 
tiveram independência e vonta-
de política de organizar eleições 
livres, justas e transparentes. 

Importa equacionar um ce-

nário em que não exista uma 
CNE, mas uma Comissão In-
dependente de Eleições, ao 
estilo sul-africano. Estudar o 
modelo brasileiro e português 
de organização eleitoral afi-
gura-se importante e urgente.

No cenário actual, o voto dos 
cidadãos é manipulado a partir 
de esquemas que envolvem ser-
viços de inteligência e consulto-
rias. A vontade popular é, desde 
a partida, condicionada por aqui-
lo que tiver sido definido previa-
mente como objectivo. “Cooking 
numbers”, “cozinhando núme-
ros”, torna-se uma forma de ma-
nutenção do poder, e isso jamais 
será a tão almejada democracia.

Securocratas e cleptocratas 
aliaram-se e agendaram acções 
que foram concretizadas meti-
culosamente no sentido de pro-
duzir os resultados desejados.

Numa situação complexa e di-
fusa como esta, os partidos que 
estão reclamando os resultados 
devem dominar os “dossiers” 
em mão e atempadamente ex-
plorar todos os mecanismos 
existentes para repor a verdade.

Os moçambicanos estão an-
siosos por ver as deliberações 
do CC. Liderar tornou-se uma 
palavra de ordem num mo-
mento grave da nossa história.

Só a pujança e determinação 
dos partidos políticos da oposi-
ção aliados à determinação dos 
moçambicanos de viver longe de 
amarras policiais e de secretas 
é que poderá empurrar a PRM/
FIR para as esquadras e quartéis.

Democracia policiada não é 
democracia. Não podemos viver 
confrontados com Polícias de 
segurança pública caminhando 
pelas ruas com armas de guerra.

O surgimento de um “Sno-
weden” moçambicano ajudará 
decerto a desvendar os segredos 
das vitórias milimétricas de uns. 

Gostaria de me sentir opti-
mista quanto ao desfecho do 
“dossier” eleitoral no CC, mas 
tenho que admitir que a sua 
composição e tradição ins-
piram cuidados e suspeitas.

No Burkina Faso “os ventos sopram”
Moçambique segue a sua trajectória genuína
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Por Matias Guente

O Bastonário da Ordem dos Delirantes 
de Moçambique e o seu assessor 

Nwathumunu

Quando o escritor e dramatur-
go francês François de Sade dizia 
“franceses, mais um bocado de 
esforço, se quiserdes ser verdadei-
ramente republicanos”, chamava a 
atenção para a necessidade de os 
franceses abandonarem o conceito 
de massa, para evoluírem para um 
estágio de cidadãos. Tal metamor-
fose implicava, para Sade, que, no 
lugar de aceitar tudo o que lhes era 
impingido como doutrina irrefutá-
vel e inquestionável, religiosa ou 
política, era preciso confrontá-la, 
para aferir-lhe a aplicabilidade 
racional, porque, caso contrário, 
os franceses estariam condena-
dos a louvar os lobos e a odiar as 
ovelhas. A dimensão do vocábulo 
“esforço”, de Sade, era holística. 
Esforço a todos os níveis, mas 
principalmente ao nível mental. 

Recordei-me do “esforço” de 
Sade na semana passada, quando 
fiquei a saber de uma campanha 
de desinformação totalmente ab-
surda e sebastianista que estava a 
ser levada a cabo pela Rádio Mo-
çambique. Vou pedir ao estimado 
leitor para que não se esqueça de 
Sade, porque precisaremos dele 
mais adiante. A RM deu como 
notícia aos milhões de moçambi-
canos que o embaixador dos Esta-
dos Unidos da América, Douglas 
Griffiths, se havia reunido com o 
presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama, e com o do Movimen-
to Democrático de Moçambique, 
Daviz Simango, e que, nesse 
encontro, aquele diplomata ins-
truiu os dois líderes da oposição 
para não aceitarem os resultados 
e levantarem uma vaga de ma-
nifestações contra os resultados.

A fonte da referida notícia não 
tem nome. É anónima. O esta-
tuto da Rádio Moçambique não 
permite a veiculação de notícias 
de fontes anónimas. Mas ontem, 
a RM abriu uma excepção, para 
dar corpo a uma fantasia grave 
e, na pior das hipóteses, doentia. 
Isso, porque o referido encontro 
não aconteceu. É uma invenção. 
Mais grave ainda: há um princí-
pio sagrado do jornalismo, que 
acabou sendo esfolado nesta em-
preitada lunática. É o princípio 
do contraditório. A RM, mesmo 
com a invenção nas mãos, não se 
dignou ir contactar o embaixador 

cuja residência e escritórios não 
distam mais de vinte minutos da 
Redacção da RM. A notícia, aliás, 
a invenção, saiu assim como foi 
parida: nua, vergonhosa e sem di-
reito a contestação nem confirma-
ção. Isto foi na noite de terça-feira.

Já na manhã de quarta-feira, 
os pais biológicos da notícia tra-
taram de reivindicar a paterni-
dade, arcando com as despesas 
de sustento material da notícia 
fantasiosa. Trataram de organizar 
um debate para enaltecer a notí-
cia, oferecendo-lhe condimentos 
analíticos. Mais uma vez, não ti-
veram a dignidade de convidar o 
embaixador para dar a sua versão, 
o que mostra claramente um rotei-
ro passado a limpo de um mani-
festo de banditismo de imprensa. 

Quando pensei que todo este 
festival de banditismo de impren-
sa havia terminado, faltava, afinal, 
a parte mais sádica, em que o sin-
dicato do crime organizado tam-
bém reivindica alguma delinquên-
cia por tendência. A mesma Rádio 
Moçambique já estava a noticiar, 
no mesmo dia, que os autores do 
debate do “encontro fantasioso”, 
nomeadamente Emílio Manhi-
que e o seu comparsa Gustavo 
Mavie, estavam a ser vítimas de 
ameaças de morte, porque alega-
damente “denunciaram” o em-
baixador. Simplesmente insano.

Confesso que, como cidadão, 
cheguei à chocante conclusão de 
que, para além da larga campa-
nha de desinformação levada a 
cabo pela Rádio Moçambique, 
a estação pública havia também 
aberto um serviço de obscuran-
tismo jornalístico, em que cida-
dãos com alguma propensão para 
a falta de escrúpulos, insuflada 
na preguiça, procuram alguma 
notabilidade que as pessoas de 
bom senso nunca lhes atribuíram. 

Mas vamos por partes. É men-
tira que, na terça-feira, o embai-
xador dos EUA se tenha reunido 
com Afonso Dhlakama e Daviz 
Simango para incitar à violência 
ou para dar qualquer manual de 
desobediência civil. O que acon-
teceu é que Shannon Smith – se-
cretária de Estado-adjunta assis-
tente para os Assuntos Africanos, 
dos EUA, que é hierarquicamente 
chefe do embaixador – reuniu-

-se com os três candidatos, no-
meadamente Afonso Dhlakama, 
Filipe Nyusi e Daviz Simango, 
para falar do processo eleitoral. E 
os encontros foram em separado. 

Mas, como a propaganda não vê 
meios para alcançar os seus objec-
tivos, e, no caso, o ódio é o foco 
principal, trataram de inventar um 
encontro de terça-feira. É público 
o ódio que a máquina de propagan-
da deste regime, – que encontra 
na Rádio Moçambique, na TVM, 
“Notícias” e “Domingo” os meios 
de difusão – destila contra todos 
os países que defendem transpa-
rência, inclusão e democracia. E 
os EUA têm sido a sua principal 
fantasia. É neste âmbito que foram 
sendo criadas terminologias do 
tipo “chancelarias”, como adjecti-
vo depreciativo. E como a propa-
ganda tem um condimento irracio-
nal, ela contradiz-se a si mesma. 
Quando estes países dão dinhei-
ro ao Governo, são “parceiros”. 
Quando exigem contas e alguma 
dose de civilização, da noite para 
o dia, tornam-se “chancelarias”. 

É vergonhoso o nível para o 
qual a propaganda do regime 
está a fazer descer as suas cruza-

das de propagação da imbecili-
dade. Ficamos perplexos diante 
de delirantes afirmações que a 
Rádio e a TV prestimosamente 
vão colher junto de pessoas que 
só exprimem a desorientação e o 
ódio, ou, na melhor das hipóte-
ses, concepções fantasiosas não 
muito distantes do padrão de alu-
cinação criado pelo consumo de 
substâncias entorpecentes. Que 
plano subjaz na mente de quem 
apresenta sintomas de desintegra-
ção mental? A resposta é todo o 
episódio da Rádio Moçambique. 

Voltemos a Sade e ao “esforço” 
para ser republicano. Um pequeno 
esforço para compreender tudo 
isto fez-me desembocar num pe-
queno livro de Psicanálise que, 
em tempos de Faculdade, me fora 
emprestado pelo meu professor de 
Psicologia da Comunicação, que 
infelizmente faleceu sem que eu 
lho tivesse devolvido. É a “Psi-
copatologia Geral”, do psiquiatra 
alemão Karl Jaspers. Também fi-
losófo, Jaspers foi um dos pionei-
ros a estudar o delírio, cuja Ordem 
está a funcionar em Moçambique. 
Jaspers definiu a “ideia delirante” 
como “uma representação morbi-
damente falseada, cuja demonstra-
ção não se pode comprovar”. Esta 
ideia, ou conjunto de ideias, não é 
acessível ao raciocínio e argumen-
tação lógica nem é modificada 
pelo confronto com a realidade. 
Esta definição assenta como uma 
luva ao transtorno psíquico de que 
o cidadão Gustavo Mavie e o seu 
amigo padecem. E, já em 1958, 
Jaspers havia categorizado dois 
padrões supremos do delírio. O 
primeiro é o “delírio de grandeza”. 
As pessoas que sofrem deste tipo 
de delírio consideram-se superio-
res às outras em diversos aspec-
tos. Podem considerar-se a única 
pessoa inteligente que existe no 
mundo. Consideram-se pessoas 
especiais, e que a sua existência 
tem uma grande importância para 
a humanidade. É nesta doença que 
vivem, infelizmente! Autonome-
aram-se “analistas políticos” ba-
seados na hermenêutica da fome.  

O segundo tipo de delírio apa-
rece como consequência da au-
sência de tratamento do primeiro 
tipo de delírio. Chama-se “delírio 
melancólico ou de ruína”, que é 

frequente na depressão nervosa 
psicótica. Como se outorga a si 
mesmo o estatuto de figura impor-
tante, o doente crê-se ameaçado 
por entidades ou acontecimentos 
irremediáveis. Foi exactamente o 
que aconteceu com os dois “ar-
tistas” que se dizem ameaçados. 
Acham-se ameaçados devido 
à sua alta (in)utilidade públi-
ca. Não sejamos complacentes: 
isto é mesmo uma doença, e o 
que estes dois precisam não é de 
protecção policial, mas médica. 

Não conheço bem o senhor 
Emílio Manhique, para além da-
quilo que o ouço dizer pela Rádio. 
O único instrumento de análise 
que tenho para aferir o grau de 
seriedade do Emílio Manhique 
é a sua amizade e cumplicidade 
com o cidadão Gustavo Mavie, 
o qual conheço melhor e cujo 
comportamento nocivo não só 
está registado nas suas diferentes 
intervenções que inspiram o ódio, 
mas também está registado num 
acórdão do Tribunal Administra-
tivo, a que tive acesso. Gustavo 
Mavie é um fugitivo da Justiça. 
Há uma sentença lavrada pelo Tri-
bunal Administrativo sobre rou-
bo de dinheiro público da AIM e 
falsificação de cheques, praticado 
por Gustavo Mavie. Até hoje, esse 
dinheiro não foi devolvido. No lu-
gar de estar detido, a “pena alter-
nativa” atribuída a Gustavo Mavie 
é louvar o regime, inspirar o ódio 
e o desprezo contra a oposição e 
todas as forças vivas da socieda-
de que representem alternativa ao 
pensamento do regime, e que in-
cluem Embaixadas do Ocidente. 
É nesta personalidade onde Emí-
lio Manhique encontra o exem-
plo e a excelência da análise po-
lítica sem direito a contraditório.

Por tão comprovado que está 
algum pendor dos ilustres para a 
fantasia e o seu culto eloquente do 
delírio, é provável que as supostas 
mensagem de ameaça de morte 
que os dois ilustres tenham recebi-
do encontrem no emissor e recep-
tor o mesmo sujeito. Ou seja, há 
fortes possibilidades de estes su-
jeitos serem autores das ameaças 
contra eles mesmos. É assim como 
funciona o delírio. E a Ordem dos 
Delirantes de Moçambique só 
está a cumprir o seu manifesto.

Opinião
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Opinião

Para quando o Welfare State nos 
governos africanos? (Retrospetiva)

Por Hamilton S. S. De Carvalho – Professor Universitário, E-mail: sarto.de.carvalho@gmail.com

Por definição, o Governo in-
tegra como órgão superior do 
Estado Soberano que tem por 
missão definir e executar as 
políticas públicas nacionais: (i) 
defesa; (ii) diplomacia; (iii) se-
gurança interna; (iv) economia 
e finanças; (v) educação; (vi) ci-
ência e cultura; (vii) solidarie-
dade social, etc. Para o efeito, 
criado o Governo, este dirige 
a administração direita do Es-
tado, superintende (orienta) a 
administração indireta, e tutela 
(fiscaliza) a administração au-
tónoma (caso existam). Assim, 
a Constituição atribui ao gover-
no, corretamente, uma dupla 
função: (i) conduzir a politica 
geral do país, interna-externa 
e; (ii) agir como órgão supe-
rior da Administração pública. 

Sendo certo que o princípio 
do secretismo (voto secreto) 
disposto no artigo 73, da CRM 
– inerente ao sufrágio eleito-
ral, quase em “nada” resulta 
nos nossos sistemas eleitorais 
africanos, e talvez devêsse-
mos mesmo pautar por uma 
transparência absoluta, res-
peitando a autonomia priva-
da, evidentemente, mas quiçá 
fazendo para o efeito jus um 
novo contrato social político-
-jurídico. De qualquer forma, 
enquanto isso não acontece e 
tendo o Direito em último re-
duto declarado válido os re-
sultados eleitorais, deve-se 
preparar, reforçar o Governo, 
o melhor Governo para o povo. 

As caraterísticas de um bom 
governo, nos nossos dias, de-

vem corresponder nas seguin-
tes: (i) ter um bom Primeiro-mi-
nistro; (ii) ter bons Ministros 
e bons Secretários de Estado; 
(iii) Respeitar a Democracia e 
Direitos Humanos, mantendo 
um franco e leal diálogo de-
mocrático (com a Oposição) e 
social (com os sindicatos e as-
sociações patronais); (iv) atuar 
sempre com base no principio 
da legalidade, combatendo a 
corrupção e a criminalidade; 
(v) respeitar a liberdade de 
opinião e de imprensa, resis-
tindo à tentação de controlar 
ou orientar a comunicação so-
cial; (vi) fomentar a cultura, a 
ciência e a educação, no inicio 
e ao longo da vida, investindo 
prioritariamente na qualifica-
ção dos recursos humanos do 
país; (vii) nortear-se pela ver-
dade, pela justiça e pelo apoio 
primordial aos mais desfavore-
cidos, que o Estado tem a pos-
sibilidade e o dever de prote-
ger, em nome da dignidade da 
pessoa humana e segundo rege 
a Constituição; (viii) outros. 

Excluindo os regimes dita-
toriais e aceitando a Democra-
cia, o Estado de Direito e os 
Direitos Humanos, bem como 
a separação entre as igrejas e 
o Estado (sendo aceite a coo-
peração); esbatendo-se com as 
duas conceções filosófico-poli-
tico, por um lado, Platão, n’ A 
República; e por outro lado, a 
de Aristóteles, n’ A Política – 
apresentando cada um seus fun-
damentos que se confrontam 

desde o séc. v a. C. (coletivis-
mo platónico versus individu-
alismo aristotélico), mostram 
como este paradoxo multise-
cular já gerou grandes revo-
luções em busca constante do 
Welfare State, senão vejamos:

(i) as Revoluções Liberais 
(…), puseram termo à Monar-
quia Absoluta, que era bastante 
coletivista, e criaram o Estado 
liberal, que foi mas individu-
alista; (ii) as Revoluções Co-
munistas (…), puseram fim, 
nos países comunistas, ao Es-
tado liberal, individualista, 
substituindo-o por um Estado 
Socialista que foi coletivista; 
(iii) as Revoluções Fascistas 
(…), substituíram o regime 
liberal por um Estado totali-
tário, ou apenas autoritário, 
considerando o Estado supe-
rior aos indivíduos nele com-
preendidos; (iv) por último as 
Revoluções Democráticas do 
séc. XX (Alemanha, França, 
Itália, Portugal, Grécia, Espa-
nha – e, após a queda do muro 
de Berlim –, Hungria, Polónia, 
Checoslováquia, Bulgária, Ro-
ménia, Jugoslávia e a própria 
Rússia) voltaram a um cer-
to individualismo, sobretudo 
através de eleições livres e da 
garantia dos Direitos Huma-
nos, mas acrescentaram-lhe um 
Welfare State (Estado de Bem-
-estar ou vulgarmente conhe-
cido, Estado Social) que visa 
promover a luta contra as desi-
gualdades e garantir as presta-
ções sociais necessárias à pro-
teção dos mais carenciados na 

habitação, educação, saúde, se-
gurança social, transportes co-
letivos, desemprego, etecetera. 

Quanto a nós, volvido quase 
meio século a pergunta con-
tínua persistindo firmemente, 
Welfare State nos governos 
africanos: uma realidade ou 
uma utopia? Na opinião de Dio-
go Freitas do Amaral (por onde 
concluímos), avaliando o qua-
dro dos regimes políticos apre-
sentados ao de cima, admoes-
ta: “atualmente, nem fascistas, 
nem comunistas –, o bom go-
verno depende da existência da 
Democracia e da proteção dos 
Direitos Humanos, bem como 
da consecução do desenvolvi-
mento económico sustentável e 
da promoção de uma crescente 
Justiça Social.” Para isso, vai 
mais adiante o político e ju-
rista português em estudo, ao 
afirmar de forma visionária, «o 
Estado Democrático e Social 
deve superar o individualismo 
sem cair no totalitarismo. A 
coesão nacional e social deve 
dar origem a uma conceção 
comunitária e personalista: O 
Estado como comunidade, que 
ao mesmo tempo integra e res-
peita as pessoas, os seus direi-
tos e aspirações, sem deixar de 
lhes exigir o cumprimento dos 
seus deveres.» Restará ao Es-
tado ser um Estado exemplar. 
É como lembra o general em 
epígrafe: “a política, como a 
vida, é um combate ao servi-
ço dos outros”. Por um Estado 
de Bem-estar social comum! 

“A Politica, como a vida, é um combate ao serviço dos outros” General Charles de Gaulle.

publicidade
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Opinião

Um hino sinistro
Por Afonso dos Santos

Capim Aceso

Um dia, já há um certo 
tempo, o cidadão de nome 
Maravilhoso Shonado aper-
cebeu-se de que já passa-
vam algumas semanas des-
de que a vida quotidiana 
passara a estar perturbada 
pelo ruído estridente e irri-
tante de uma serra eléctrica 
de cortar metal ou madeira. 
Esse ruído vinha de um pré-
dio de habitação que ficava 
próximo da sua residência. 
Maravilhoso Shonado ficou 
convencido de que tinham 
instalado uma oficina de ser-
ralharia ou uma carpintaria 
no quintal ou na garagem 
de um prédio de habitação.

Acontece, porém, que 
houve um dia a partir do 
qual esse ruído não mais 
se ouviu. Todavia, uns dias 
depois, começou de novo o 
mesmo martírio de poluição 
sonora permanente, mas, 
desta vez, o ruído vinha de 
outro lado, já não do mesmo 
lugar, e agora era acompa-
nhado também por marte-
ladas em paredes, para as 
deitar abaixo. Poucos dias 
depois, começou outra ac-
ção do mesmo tipo, em si-
multâneo com a que estava 
a decorrer, mas provenien-
te de um lugar diferente.

Maravilhoso Shonado per-
cebeu que, afinal, não eram 
oficinas, eram, sim, acções 
de remodelação de aparta-
mentos, e sentiu-se quase 
orgulhoso por ver nisto um 
dos resultados das grandes 

vitórias na “Luta Contra a 
Pobreza”: os seus vizinhos 
já tinham conseguido obter 
rendimentos que lhes per-
mitiam remodelar as suas 
casas, e entraram nesta onda.

Mas o quase orgulho de 
Maravilhoso Shonado foi de 
curta duração. A uma dada 
altura, Maravilhoso Sho-
nado deu-se conta de que, 
pouco a pouco, eram cada 
vez menos os vizinhos que 
encontrava na rua e com 
quem conversava, tal como 
era habitual acontecer. Mas 
Maravilhoso Shonado não 
tinha ouvido notícias de 
que houvesse, na zona, al-
guma onda de falecimentos.

Para tentar entender que 
fenómeno estava a decor-
rer, Maravilhoso Shonado 
passou a observar mais aten-
tamente o meio à sua volta 
e verificou que já havia um 
outro tipo de moradores. 
Reparou também que come-
çaram a aparecer, em vários 
edifícios, placas de empre-
sas mais ou menos fantas-
mas. Noutros casos não se 
via nada, porque as fachadas 
dos edifícios foram tapadas 
com altas muralhas, como 
se fossem fortalezas que es-
condem não se sabe o quê.

E assim se fez luz na men-
te de Maravilhoso Shonado, 
uma luz que o fez ficar som-
brio. Percebeu que todos os 
seus vizinhos estavam a des-
locar-se para os subúrbios.

Mais tarde, Maravilhoso 

Shonado ouviu um comentá-
rio segundo o qual, se os seus 
vizinhos estão a ir embora, 
é de livre de vontade, pois 
ninguém está a obrigá-los. E 
Maravilhoso Shonado sen-
tiu-se surpreendido por só 
agora descobrir que, afinal, 
os seus vizinhos estiveram 
durante trinta anos a viver 
forçadamente em casas onde 
não queriam morar, e viviam 
ansiosamente à espera da 
primeira oportunidade para 
voltarem para os subúrbios.

Provavelmente, os seus 
antigos vizinhos têm uma 
preferência especial por fi-
carem concentrados em “bi-
chas” à espera de transporte 
e viajarem amontoados den-
tro de pequenos “chapas”, 
porque essa é uma forma de 
se sentirem mais unidos na 
luta contra a pobreza. Ali-
ás, se houvesse uma frota de 
autocarros de serviço públi-
co, até circulariam vazios, 
porque os moçambicanos 
gostam de se sentir aconche-
gados uns aos outros. É uma 
“questão cultural”. Também 
os filhos dos seus antigos vi-
zinhos não estão habituados 
às escolas da “cidade de ci-
mento”. Preferem as escolas 
dos subúrbios e gostam de 
estudar sentados no chão. 
É uma “questão cultural”.

Esta questão até traz ago-
ra à memória de Maravilho-
so Shonado aquela senhora 
que dizia na televisão que o 
“nosso povo” gosta de usar 

chinelos. Deve ser por isso 
que não usa sapatos. É uma 
“questão cultural”. Acontece 
que a referida senhora não 
costuma ser vista usando 
chinelos, mas sim calçando 
variadíssimos pares de sa-
patos, não só de salto alto, 
mas também de alto custo. 
Maravilhoso Shonado fica 
a interrogar-se se a referida 
senhora também faz parte do 
“nosso povo” ou se, em vez 
disso, e tendo em conta o uso 
do pronome possessivo, per-
tence à classe dos proprietá-
rios do “nosso povo”, “nos-
so gado”, de cujo sangue se 
alimenta vampiricamente. 

Ou talvez esta migração 
populacional urbana de re-
gresso aos subúrbios seja 
a rectificação daquilo que 
um agente de propaganda 
neocolonialista, mascarado 
de comentador televisivo, 
designava como a “deriva 
socialista” pós-Indepen-
dência, fazendo uso de um 
eufemismo político para 
evitar exprimir abertamen-
te o que lhe vai na alma: a 
“deriva independentista”.

Maravilhoso Shonado 
lembra-se de ter ouvido esse 
mesmo propagandista co-
mentador a dizer que os ci-
dadãos que, numa província, 
foram deportados das suas 
terras e residências por uma 
empresa estrangeira não ti-
nham razão de protestar con-
tra a má qualidade das casas 
que lhes foram atribuídas, 

porque os “populares”(!) – 
também designados como 
“comunidades locais” – nem 
sequer estão habituados nem 
sabem viver em casas de al-
venaria e com vidros nas ja-
nelas, que até já tinham que-
brado. Maravilhoso Shonado 
ficou abismado, ao reparar 
como seria impensável, há 
dez anos, ver e ouvir na te-
levisão exprimir de modo 
tão senhorial e enfatuado es-
tas teses da mais requintada 
ideologia colonial-fascista.

E agora chegou a vez de 
Maravilhoso Shonado. No 
pequeno prédio de habita-
ção onde reside, que tem 
seis apartamentos, já não 
habita ninguém, excepto 
ele com a sua esposa. To-
dos os outros apartamen-
tos foram transformados 
em “empresas”. Qual vai 
ser agora o seu destino?

Este ruído estridente in-
terminável, estas marteladas 
nas paredes, dia após dia, de 
manhã até à noite, incluindo 
durante os fins-de-semana, é 
o som do hino sinistro que 
celebra a demolição da Re-
pública de Moçambique e a 
consagração e consolidação 
da neocolónia que foi agora 
baptizada, por indisfarçável 
saudosismo, com o epíteto 
da antiga cidade colonial de 
Lourenço Marques: a “Péro-
la do Índico”. Aquilo que foi 
antes o cognome da capital de 
uma colónia tornou-se agora 
o nome de uma neocolónia.

publicidade
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A certeza da incerteza 
Por Alfredo Manhiça

O fenómeno do poder que um 
indivíduo ou grupo de indivíduos 
exerce sobre terceiros esteve sem-
pre no centro das atenções dos es-
tudos políticos, desde o tempo da 
filosofia grega até os nossos dias. 

Max Weber (1864-1920) defi-
niu o poder como “a possibilidade 
[que um indivíduo ou grupo de in-
divíduos] tem de impor a própria 
vontade numa relação social, mes-
mo contra resistência, seja qual 
for o fundamento dessa possibili-
dade”.  Para Robert Dahl (1915-
2014), o poder é “a capacidade de 
A de obter que B faça algo que não 
teria feito sem a intervenção de A”. 

Julgando a partir destas duas 
definições do conceito de poder, 
pode parecer que exista uma iden-
tidade entre um dirigente político 
e um sequestrador, ou entre um 
governo e uma quadrilha de lará-
pios. De facto, tanto um como o 
outro têm a capacidade de obter 
que o indivíduo B, ou grupo de 
indivíduos, faça algo que não te-
ria feito sem a sua intervenção.  

Todavia, o próprio Weber nega 
a ideia segundo a qual a única base 
ou fundamento do poder seja o uso 
ou a ameaça do uso da força; e in-
siste sobre a existência de outros 
factores que determinam a preva-
lência da vontade de um determi-
nado indivíduo ou grupo de indi-
víduos em detrimento de um outro. 

Para evitar equívocos concep-
tuais entre quem exerce um po-
der ilegitimamente para tutelar os 
próprios interesses (em detrimento 
das pessoas a ele sujeitas), e quem 
o exerce legitimamente para tutelar 
o bem colectivo de uma comuni-
dade política, a tradição filosófica 
introduziu o termo “autoridade”, 
considerado mais apropriado para 
designar a função de um governo 
ou dirigente político. Portanto, 
enquanto o termo “poder” re-
presenta uma “pura capacidade 
de facto” de comandar, o termo 
“autoridade” constitui uma  “ca-
pacidade de direito” de comandar. 

Quando ouvi o presidente da 
Comissão Nacional de Eleições 
(CNE), o sr Abdul Carimo, a anun-
ciar os resultados definitivos das V 
Eleições Gerais de Moçambique, 
senti-me impelido a revisitar esta 
fundamental distinção entre a obe-
diência ao comando de um gover-
no ou de um dirigente político, a 
quem cabe o direito de exigir obe-
diência da parte de todos os cida-

dãos, e uma quadrilha de salteado-
res que, com a força das armas ou 
outros meios, em certas circunstân-
cias, pode também exigir e obter a 
obediência indevida dos cidadãos.

É significativo, expressivo e 
emblemático o modo como foi 
celebrado o anúncio dos resulta-
dos definitivos, na tarde do dia 
30 de Outubro. Tanto os partidos 
de oposição, como o partido no 
poder - a Frente de Libertação de 
Moçambique - vinham seguindo a 
publicação dos resultados parciais. 
Já que os anúncios preliminares 
preconizavam derrota para a opo-
sição, esta não tinha nada a festejar 
e acho que deve ter sido por essa 
mesma razão que tanto a Resis-
tência Nacional Moçambicana 
como o Movimento Democrático 
de Moçambique adiantaram-se 
(antes da proclamação definitiva) 
a declarar a não-aceitação dos re-
sultados, alegando a gravidade das 
irregularidades que tinha caracteri-
zado o processo da votação, con-
tagem e processamento dos votos. 

Curiosamente, o partido que 
foi declarado vencedor, embora 
tivesse toda a certeza que a CNE 
iria declará-lo vencedor, também 
não tinha preparado nenhuma 
festa para celebrar a ocasião. Pelo 
contrário, impôs uma recolha obri-
gatória antes do anúncio dos resul-
tados, como se temesse que certos 
distraídos seriam tentados a feste-
jar aquilo que era um luto nacional 
não decretado. A cidade capital, 
Maputo, e as capitais do Centro 
e Norte do País estavam desertas. 
Era como se cada um dos moçam-
bicanos procurasse um arbusto 
para esconder-se dos acontecimen-
tos vergonhosos do dia 15 de Ou-
tubro que, com a proclamação dos 
resultados definitivos, iriam ficar 
para sempre nos anais da História.  

Os dirigentes seniores e os qua-
dros mais sérios do partido “glo-
rioso” que NÃO tinha convencido 
a ninguém (embora tivesse venci-
do as eleições) não queriam prestar 
declarações. Deixaram o espaço 
para os charlatões do partido para 
que exibissem os próprios delírios. 
De facto, não havia espaço para 
que os membros sérios do partido 
se pronunciassem porque aqueles 
números não continham a força 
moral necessária para atribuir au-
toridade e direito a Filipe Jacinto 
Nyusi e a Frelimo de estar em fren-
te dos destinos do País nos próxi-

mos cinco anos. Os números não 
continham força moral, não porque 
a vitória não tinha sido “retumban-
te” mas porque não havia nenhuma 
evidencia que ela tenha existido.   

Mesmo os que tinham fé na-
queles números mecanicamente 
recitados pelo presidente da CNE, 
quando se recordavam de toda a 
gama de irregularidades que tinha 
caracterizado o inteiro processo e, 
consequentemente, determinado a 
obtenção daqueles números, aca-
bavam provando o mesmo sabor 
amargo que todos os restantes pro-
varam daquela forjada vitória. Para 
o cúmulo, 7 dos 17 vogais compo-
nentes a CNE não tinha assinado as 
actas dos resultados proclamados.

Os moçambicanos de todas 
as categorias sociais, e de todos 
os partidos políticos, não tinham 
nada a festejar. Pelo contrários, 
todos sofriam de um pesadelo 
como se todos tivessem sonhado 
estando diante de um televisor 
onde decorria um filme de terror 
(histórico? ou ficção!), no qual 
um grupo de larápios constituído 
por homens e mulheres altos, for-
tes, com barrigas e nádegas gran-
des, mascarrados com batuques 
e massarocas vermelhos, assal-
tava e sequestrava as instituições 
e os funcionários públicos. Não 
havia nada a festejar. Tratava-
-se duma humilhação colectiva. 

Logo a seguir, os moçambicanos 

sentiram a própria sensibilidade 
ferida quando a Missão da Obser-
vação Eleitoral da União Europeia 
(MOE UE), na pessoa da sua chefe, 
Judith Sargentini, classificou as V 
Eleições Gerais moçambicanas de 
ordeiras, transparentes, livres e cal-
mas. Algumas pessoas chegaram a 
acusar as potências europeias de 
continuar a priorizar os seus inte-
resses económicos, em detrimento 
da sorte das populações africanas 
e das suas instituições politicas. 

Suspeito que os que se irrita-
ram com a declaração da srª Sar-
gentini tenham se esquecido que, 
enquanto segundo as teorias pre-
cedentes ao positivismo jurídico, 
o poder político devia ser sus-
tentado por qualquer justificação 
ética e, portanto, a legitimidade 
precedia a efetivação, com o ad-
vento das teorias positivistas fez-
-se coincidir o poder efetivo com 
a legitimidade: o princípio da efe-
tividade do direito internacional. 

Segundo esta concepção, se um 
grupo de malfeitores conseguisse 
derrubar o governo legítimo de um 
determinado Estado, ocupasse as 
instituições públicas e fizesse com 
que se voltasse à “normalidade” – 
adquiriria, ipso facto, a legitimida-
de de governar o Estado em causa. 

A srª Sargentini conhece muito 
bem este princípio de efetividade 
do direito internacional. A sua de-
claração mostra que ela tinha per-
cebido que a Frente de Libertação 
de Moçambique tinha planeado 
toda a intentona, de modo a colo-
car os cidadãos moçambicanos, 
os observadores nacionais e inter-
nacionais, e os partidos de oposi-
ção, diante de factos consumados. 
A Sargentini percebeu que evocar 
as irregularidades serviria só para 
criar dissabores entre a instituição 
que ela representa – a União Eu-
ropeia (UE) – e o partido-governo 
que, de todas as formas, já tinha, 
muito precedentemente, tomado 
a decisão de manter-se no poder 
pela força, e já tinha criado todas 
as condições necessárias para ma-
terializar a sua decisão e, por isso, 
nenhum “deus” neste mundo, iria 
fazê-lo desistir desse projecto.      

O vencedor que Abdul Cari-
mo proclamou, formalmente, foi 
Filipe Jacinto Nyusi. Mas o ver-
dadeiro vencedor das V Eleições 
Gerais de Moçambique não foi 
Nyusi. Este deve ainda comba-

ter a sua batalha. Os verdadeiros 
vencedores são todos aqueles que 
desde a primeira hora mostraram 
o interesse, investiram e trabalha-
ram para garantir que Nyusi fosse 
imposto no comando dos destinos 
do País, mesmo se isso comportas-
se violência contra o povo que ele 
devia governar, ou contra todas as 
normas de convivência pacífica.  

Uma vez Nyusi proclamado 
oficialmente presidente da Repú-
blica, os “verdadeiros vencedores” 
das eleições de 15 de Outubro 
têm a certeza de poder colher os 
frutos nocivos da sua luta. Mas 
tale certeza abre espaço para uma 
incerteza sobre o futuro do País. 
De facto, tanto uma autoridade 
legitimamente instituída como 
um sequestrador ou quadrilha 
de sequestradores, para exercer 
um poder sobre um indivíduo ou 
grupo de indivíduos é necessário 
o consenso explícito ou tácito da 
parte daqueles sobre quem o po-
der é exercitado. E esta é a dura 
batalha que Nyusi deve combater: 
fazer-se aceitar presidente da Re-
pública cuja opinião generalizada 
dos cidadãos é que ele lhes tenha 
sido imposto, graças ao poder de 
manipulação e força das armas. 

Para conquistar-se o consenso 
que as urnas NÃO o atribuíram, 
Nyusi tem duas opções: ou fazer 
o uso do “chicote” para sufocar e 
esmagar qualquer tipo de dissidên-
cia e desobediência, ou - através 
de uma boa conduta e boa gover-
nação – sarar as feridas causadas 
a muitos cidadãos pelas circuns-
tância da sua eleição à presidência. 

A batalha de Nyusi é, portanto, 
de dois fogos cruzados: aqueles 
para quem a sua é uma garantia 
inabalável de continuidade na 
utilização do poder político ou 
administrativo para a lapidação 
do erário público e para a cons-
trução de influências, com certe-
za que irão instigar o Presidente 
eleito para fazer uso de “chicote” 
e para agudizar as tácticas da ma-
nipulação para obter o consenso. 
Se, contrariamente, Filipe Nyusi 
quiser legitimar a sua presidên-
cia através de uma boa conduta e 
justa governação, ele deverá, pa-
radoxalmente, declarar “guerra” 
implacável àqueles que arriscaram 
e sacrificaram tudo e todos para a 
sua eleição, inclusivo o presiden-
te da CNE, o sr Abdul Carimo.

   

Curiosamente, 
o partido que foi 
declarado vencedor, 
embora tivesse 
toda a certeza 
que a CNE iria 
declará-lo 
vencedor, também 
não tinha preparado 
nenhuma festa 
para celebrar 
a ocasião. 
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  Bernardo Álvaro

Na terça-feira da semana pas-
sada, os Serviços Secretos do 
Governo e o G40 inventaram 
que o embaixador norte-ameri-
cano em Maputo,  Douglas Gri-
ffiths, ter-se-ia reunido com o 
presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama, e com o presidente 
do MDM, Daviz Simango, para 
os incitar a não aceitarem os re-
sultados das recentes eleições 
gerais e provinciais. Depois, 
na quinta-feira, 30 de Outubro, 
dia em que foram anunciados, 
pela CNE e o STAE, os resul-
tados da votação, os mesmos 
Serviços Secretos simularam 
uma tentativa de perturbação 
da ordem pública e de vandalis-
mo, cujo objectivo era imputar 
a responsabilidade à Renamo, 
que, alegadamente, estaria a 
protestar contra os resultados.

Na quinta-feira, horas antes do 
anúncio dos resultados das elei-
ções, em Maputo, os serviços de 
inteligência da Frelimo usaram 
as redes sociais e outros meios 
para exortarem os ministérios 
para que fechassem mais cedo 
e as pessoas fossem para casa, 
alegadamente porque a Renamo 
havia programado levar a cabo 
actos de violência, como forma 
de protesto contra os resultados.

Os ministérios e outros ser-
viços encerraram ao públi-
co. Os serviços de transpor-
te também foram afectados 
pela ameaça. Mas não houve 
qualquer violência, porque a 
Renamo não alinhou na chan-
tagem, que pretendia, por um 
lado, manchá-la e, por outro 
lado, abater os seus membros. 
Mas a campanha de desinfor-
mação serviu para criar medo. 

  Bernardo Álvaro e 
  Raimundo Moiane

O presidente da Comissão 
Nacional de Eleições, Abdul 
Carimo, e o director-geral do 
Secretariado Técnico da Admi-
nistração Eleitoral, Felisberto 
Naife, anunciaram, na tarde de 
quinta-feira da semana passada, 
em Maputo, os resultados do 
apuramento geral das eleições 
do passado dia 15 de Outubro.

Os resultados anunciados 
dão vitória, nas presidenciais, 
ao candidato do partido Freli-
mo, Filipe Nyusi, com 57,3% 
dos votos. Segundo a CNE e 
o STAE, Afonso Dhlakama, 
da Renamo, obteve 36,61%, 
e Daviz Simango, do MDM, 
obteve 6,36% dos votos.

Nas eleições legislativas, a 
CNE e o STAE atribuem a vi-
tória ao partido Frelimo, com 
144 deputados. A Renamo fica 
com 89 deputados, e o MDM 
com 17, num universo de 

250 assentos no parlamento.

Renamo ganha em três 
Assembleias Provinciais

Nas Assembleias Provin-
ciais, a Renamo conseguiu 
obter o maior número de as-
sentos em três Assembleias: 
Zambézia, Tete e Sofala.

Na província da Zam-
bézia, a Renamo obteve 51 
assentos, a Frelimo obte-
ve 37, e o MDM obteve 4, 
num universo de 92 lugares.

Em Tete, a Renamo obte-
ve 44 lugares, a Frelimo ob-
teve 35, e o MDM obteve 3, 
num total de 82 mandatos.

Em Sofala, a Renamo obte-
ve 46 lugares, a Frelimo obte-
ve 29, e o MDM obteve 7, de 
num universo de 82 lugares.

Em Tete e Nampula, verifica-
-se que a Renamo conseguiu 
maior número de lugares nas As-
sembleias Provinciais, mas per-
deu nas legislativas, o que sugere 

alguma manipulação de dados.
Por exemplo, em Tete, nas le-

gislativas, elegeu 10 deputados, 
enquanto para as Assembleias 

Provinciais obteve 44 assentos.
Na Zambézia, a Renamo, nas 

eleições para as Assembleias 
Provinciais, obteve 51 lugares, 

enquanto nas legislativas teve 
o mesmo número de assentos 
que a Frelimo, com 22 lugares.

Abdul Carimo, presidente da Comissão Nacional de Eleições

Com medo da reacção popular depois da fraude

Frelimo e Serviços Secretos inventam 
manifestação da Renamo 

Anunciado quinta-feira pela CNE e STAE

CNE e STAE declaram Nyusi e Frelimo 
vencedores das eleições gerais 
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As delegações do Governo 
da Frelimo e do partido Rena-
mo voltaram a divergir de po-
sições no decurso da 83.a ron-
da de negociações realizada na 
segunda-feira, 3 de Novembro, 
sobre a matéria referente ao 
acantonamento, desmobiliza-
ção, integração nas Forças de 
Defesa e Segurança, reinserção 
económica e social dos “ho-
mens residuais” da Renamo.

As duas delegações regres-
saram à mesa de diálogo com 
as mesmas exigências da ron-
da anterior. A Renamo vol-
tou a exigir a aprovação do 
Modelo de Integração e En-
quadramento como condição 
para entregar a lista dos seus 
homens e fases subsequentes 
atinentes ao cumprimento do 
acordo de Cessação das Hos-
tilidades Militares, enquanto o 

Governo voltou a insistir que 
a Renamo entregue a lista e a 
localização dos seus homens.

O chefe da delegação da Rena-
mo no diálogo com o Governo, 
o deputado Saimone Macuiana, 
no final da ronda, acusou o Go-
verno de não estar a responder 
às preocupações deste partido.

“Hoje passámos em revis-
ta o relatório do trabalho feito 
no dia 1 de Novembro. Re-

gistámos que todas as subu-
nidades militares da Equipa 
Militar de Observação da Ces-
sação das Hostilidades Mili-
tares estão instaladas, apesar 
da não aprovação do modelo 
de integração”, disse Saimo-
ne Macuiana aos jornalistas.

Segundo Macuiana, a Re-
namo foi para esta ronda com 
a esperança de que as partes 
iriam assinar o referido mode-
lo, mas, “contra todas as expec-
tativas, o Governo limitou-se 
a pedir o número, os nomes, 
as patentes e a localização dos 
homens residuais da Renamo”.

“Isso não faz parte do mode-
lo. O Governo não está a res-
ponder à nossa preocupação”, 
afirmou o chefe da delegação 
da Renamo, acrescentando que 
“os passos subsequentes do 
cumprimento dos acordos de 
cessação das hostilidades e do 
trabalho da EMOCHM depen-
dem da aprovação do Modelo de 
Integração e Enquadramento”.

“Sem isso, não haverá avan-
ços para os passos subse-
quentes. Gostaríamos de ver 
a missão da EMOCHM a tra-
balhar em pleno”, declarou.

Por isso, a Renamo pediu 
ao Governo uma ronda na 
quarta-feira, para debater ba-
sicamente o Modelo de In-
tegração e Enquadramento.

A adopção de um modelo de 
enquadramento e integração 
está estabelecida no Memo-
rando de Entendimento, na sua 
alínea h), assinado no passado 
dia 5 de Setembro pelo Presi-
dente da República, Armando 
Guebuza, e o presidente da 
Renamo, Afonso Dhlakama, 
por isso a Renamo não acre-
dita que “o Governo esteja a 
confundir o termo ‘modelo’ 
com ‘número de homens’”.

Ao Governo interessam
os números

Por sua vez, o chefe da dele-
gação do Governo, o ministro da 
Agricultura, José Pacheco disse 
que “interessa neste momento 
ao Governo o número, as paten-
tes, as qualificações e a locali-
zação dos homens residuais da 
Renamo, para a sua integração 
na Polícia e nas Forças Arma-
das, onde reiteramos ter 300 lu-
gares disponíveis”. (Redacção)

Homens da Renamo nas Forças Armadas

Governo e Renamo voltam a divergir 
sobre mecanismos de integração e 
enquadramento

Cessação das hostilidades militares

O Governo e Renamo formalizam instalação 
dos subcomandos regionais 
  Bernardo Álvaro

Foram formalmente insta-
lados, no passado sábado, os 
subcomandos regionais da 
Equipa Militar de Observa-
dores da Cessação das Hos-
tilidades Militares (EMO-
CHM), constituída no âmbito 
do Acordo de Cessação das 
Hostilidades Militares assi-
nado a 5 de Setembro pas-
sado entre o Presidente da 
República, Armando Gue-
buza, e o presidente da Re-
namo, Afonso Dhlakama.

Diferentes delegações com-

postas por funcionários do 
Governo e da Renamo esti-
veram naquelas quatro pro-
víncias, onde testemunharam 
a instalação daqueles coman-
dos, cuja missão é verificar o 
cumprimento do cessar-fogo, 
a concentração, desmobili-
zação, integração nas Forças 
de Defesa e Segurança e a 
reinserção económica e so-
cial dos homens da Renamo.

No total, são quatro subco-
mandos regionais, nomeada-
mente o de Inhambane, co-

(Continua na página seguinte)

de Moçambiquede Moçambique
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mandado pelo Botswana, o de 
Sofala, comandado pelo Rei-
no Unido da Grã-Bretanha, 
o de Tete, comandado pelo 
Quénia, e o de Nampula, co-
mandado por Portugal. O Co-
mando Central da EMOCHM, 
baseado em Maputo, é co-
mandado pelo brigadeiro The-
rego Seretse, do Botswana.

As partes voltaram a reunir-
-se na segunda-feira, para mais 
uma ronda de negociações. 

Na ronda anterior, a Rena-
mo havia declarado que ape-
nas poderá fornecer ao Go-
verno a lista dos seus homens, 
localização e a quantidade 
de material bélico em seu 
poder depois da aprovação, 
pelas partes, do modelo de 
integração e enquadramento.

“Para a Equipa Militar de 
Observação da Cessação das 
Hostilidades Militares (EMO-
CHM) trabalhar à vontade, 
queremos, o mais urgente 
possível, a aprovação do mo-
delo de integração e enqua-
dramento, para que cada um 
dos nossos homens, ao sair, 
saiba onde vai, e o que vai 
fazer”, considera a Renamo.

Por outro lado, a Renamo 
continua a exigir a partilha 
dos comandos e chefias a vá-

rios níveis nas Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique 
e na Polícia da República de 
Moçambique, como forma de 
garantir a confiança, coabita-
ção e a boa convivência entre 
os homens provenientes das 
fileiras do Governo e os que 
são provenientes da Renamo.

Contudo, a Renamo retira 
a exigência de partilha dos 
postos de comandante-geral 
e comandante-geral adjunto 
da PRM, mantendo essa exi-
gência em relação a outros ní-
veis, tal como sempre exigiu.

Segundo a Renamo, a par-
tilha dos comandos e che-
fias nos diferentes ramos e 
níveis das Forças Armadas 
e da Polícia pode permi-
tir uma melhor coabitação.

Para já, o Governo garante 
vagas para integração e rein-
serção de apenas 300 homens 
da Renamo, sendo 100 nas 
FADM e 200 na PRM, uma 
proposta a que a Renamo ain-
da não deu resposta. Espera-
va-se que pudesse vir a fazê-lo 
na 83.a ronda de negociações.

O Governo considera a 
disponibilização das 300 va-
gas como uma “grande be-
nevolência” da sua parte.

(Continuação da página anterior)

de Moçambiquede Moçambique

Nacional



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 5 de Novembro de 201416

Análise

Lições das eleições

1. SOBRE OS 
RESULTADOS

Os resultados anunciados 
pela CNE indicam o seguinte:

• Uma vitória da Frelimo e 
de Filipe Nyusi para a Presi-
dência da República, por, sen-
sivelmente, 57% em ambos os 
casos. Estes, nas eleições de 
2009, obtiveram cerca de 76% 
de votos, isto é, houve uma per-
da de 19% de votos. Em termos 
de assentos na Assembleia da 
República, a Frelimo terá 144 
lugares dos 250, o que significa 
uma perda de 47 parlamentares.

• A Renamo e Afonso 
Dhlakhama mantêm o segundo 
lugar, com 36% da confiança 
do eleitorado. A Renamo terá 
89 assentos na Assembleia, 
mais 39 do que em 2009.

• O MDM e Daviz Simango 
continuam como terceira for-
ça política, com perto de 7% e 
6,4% de votos, respectivamen-
te, e conquistaram mais do do-
bro de assentos na Assembleia 
(17 parlamentares). Deve-se 
ponderar estes resultados com 
o facto do MDM, nas eleições 
anteriores, não ter concorri-
do na maioria das províncias.

Por províncias, a Frelimo per-
de a maioria nas assembleias 
provinciais de Sofala, Tete, 
Zambézia e Nampula e empa-
ta em Manica e Niassa com a 
oposição. A Frelimo ganha com 
maioria nas restantes províncias.

A abstenção voltou a ser a 
grande vencedora das elei-
ções, com uma taxa supe-
rior a 50% do total de cer-
ca de 10.874 mil eleitores.

Certamente que estes resulta-
dos serão objecto de ratificação 
pelo Conselho Constitucional, 
não obstante a quantidade de 
situações de irregularidade e 
incumprimentos da lei, que 
deixarão manchadas as elei-

ções de 2014. Afirmar-se que 
as eleições foram “justas, livres 
e transparente” é um exercício 
muito duvidoso de legitimação 
e de propaganda, que dificil-
mente é aceite por uma eleva-
da percentagem da população.

Mesmo com os senãos resul-
tantes das irregularidades para 
as quais dificilmente haverá 
respostas e que fazem duvidar 
dos resultados anunciados, a 
vitória da Frelimo não foi re-
tumbante, apesar de que algu-
mas figuras proeminentes do 
partido assim tivessem discur-
sado e os órgãos de informação 
associados ao poder isso tives-
sem propagandeado, mesmo 
após os primeiros resultados. 

Os partidos políticos, o go-
verno e a sociedade, deverão 
reflectir sobre este fenómeno, 
não apenas característico des-
tas eleições ou de Moçambique. 
Porquê o desinteresse pela polí-
tica e pela vida do país, da so-
ciedade e das pessoas? Reflecte 
a percepção de impotência por 
uma mudança desejada, consi-
derando o estigma das fraudes 
em eleições anteriores? Reflecte 
descrença nos partidos, na polí-
tica e nos políticos? Representa 
o afastamento da política e da 
governação do contacto com o 
povo, não o fazendo participar 
nas decisões que o afectam di-
rectamente? Arrogância do sis-
tema político excluindo o cida-
dão? Existirá, em alguns locais, 
pressão sobre os cidadãos não 
registados para o acto eleitoral? 
Será que os eleitores procuram o 
registo como forma de obter um 
cartão de identificação, conside-
rando as dificuldades de obten-
ção do Bilhete de Identidade? 
Por que não utilizar semelhantes 
meios técnicos para passar os 
BIs a todos os cidadãos? Depois 
de obter o cartão não se inte-
ressam pelas eleições. Porquê?

Na zona centro surge a mu-

dança. Razões históricas in-
testinas às sociedades locais 
desde há mais de um século, o 
tipo de colonização, as purgas 
internas da Frelimo enquan-
to movimento de libertação (e 
mesmo depois da independên-
cia), as dificuldades da luta de 
libertação nacional se estender 
em Nampula e na Zambézia e 
as inabilidades do partido no 
poder e do governo de gerir 
estas realidades são razões su-
ficientemente fortes para es-
tes resultados. É na Zambézia 
e Nampula onde persistem os 
piores índices económicos e 
sociais, o que revela, em parte, 
alguma marginalização das po-
líticas públicas para estas zonas. 

E, paradoxalmente, é nestas zo-
nas onde se concentram quase 
todos os grandes projectos, mas 
sem efeitos sobre a vida das 
populações. Pelo contrário, vá-
rios estudos revelam que esses 
benefícios ainda não chegaram 
às comunidades, mas sim con-
flitualidades de diferentes tipos 
a que o governo responde aliado 
às multinacionais e, se necessá-
rio, com violência do Estado 
através das forças militares. 

A etnização do voto é igual-
mente uma das variáveis a ser 
estudada e tomada seriamente 
em consideração. O discurso va-
zio e alienante de “um só povo, 
uma só nação”, se teve alguma 
justificação política após a inde-
pendência, está ultrapassado e é 
necessário pensar-se num Esta-
do de vários nações/etnias, onde 
as identidades étnicas reforçam 
a moçambicanidade e vice-ver-
sa, num processo de construção 
de um Estado multiétnico/na-
cional diverso e enriquecedor.

Conforme os resultados da 
CNE, a Frelimo ganhou, mas, 
paradoxalmente, foi a gran-
de perdedora destas eleições. 
O povo apresentou um cartão 
amarelo avermelhado à música 
do batuque. Para este resulta-
do contribuíram vários facto-
res. Ressaltam-se os seguintes:

• O conflito 2013-2014 e a 
crença na vitória militar e na 
solução Savimbi, as sucessi-
vas cedências nas negociações 
e a desfaçatez da tentativa de 
apresentar a Frelimo como 
a que foi cedendo pela paz.

• A governação do último 
mandato, plena de ausências de 
transparência (Ematum e con-
tratos com as multinacionais, só 
para referir dois exemplos), de 
casos de corrupção, de anúncios 
de medidas sem resultados nem 
implementação (revolução ver-
de, “jatropha”, cesta básica, só 
para referir alguns), de autorita-

rismo, arrogância e desrespeito 
(com as frases de “apóstolos da 
desgraça”, “só criticam e não 
fazem nada”, “não patriotas”, 
“conspiradores”, “agendas/
mãos externas”, etc.), com ra-
cismo (“moçambicanos genu-
ínos”, “goeses”, etc.), o con-
trolo da informação e ataques 
pessoais de assassinato políti-
co e de carácter a cidadãos e a 
programação desenvergonhada 
em favor da Frelimo e do seu 
candidato de alguns órgãos de 
informação, pagos pelo orça-
mento de todos os cidadãos.

• A governação com decisões 
absolutamente incompetentes 
ou incapacidade de solucionar 
os principais problemas dos 
cidadãos, como a promoção da 
produção alimentar, os transpor-
tes públicos urbanos, a gestão 
das empresas públicas presta-
doras de serviços aos cidadãos, 
(LAM, EDM…) os raptos e as-
sassinatos, a melhoria da quali-
dade da educação e da saúde, a 
manutenção das infraestruturas.

• O aprofundamento da con-
centração social da riqueza e do 
acesso aos negócios por parte das 
elites da Frelimo, deu origem à 
frase popular “eles comem tudo 
sozinhos” ou “roubam muito”.

• A continuação da pobreza em 
níveis elevados e o aprofunda-
mento das desigualdades sociais.

• A gestão das expectativas 
sobre os frutos da exploração 
das riquezas e a frase “é pre-
ciso ter paciência”, sabendo-
-se que os que isso discursam 
não têm paciência e seguem 
a senda da obtenção de ren-
das e a entrada nas estrutu-
ras societárias de empresas.

A Frelimo deverá tirar as 
suas próprias conclusões. Es-
tes resultados acontecem no 
momento áureo da propaganda 
frelimista e governativa, que 
procura passar a ideia de que 
estamos no mundo das mil ma-
ravilhas e que a governação da 
última legislatura foi plena de 
sucessos. As infraestruturas, 
o investimento estrangeiro, as 
expectativas sobre uma futura 
breve potência em recursos na-
turais acabaram por ter efeitos 
muito limitados sobre a vida 
real da maioria dos cidadãos. 

Certamente que estes resultados serão objecto de ratificação pelo Conselho Constitucional, 
não obstante a quantidade de situações de irregularidade e incumprimentos da lei, que 

deixarão manchadas as eleições de 2014. Afirmar-se que as eleições foram “justas, livres 
e transparente” é um exercício muito duvidoso de legitimação e de propaganda, 

que dificilmente é aceite por uma elevada percentagem da população.

Por João Mosca

   

Afirmar-se 
que as 
eleições 
foram justas, 
livres e 
transparente” 
é um exercício 
muito duvidoso 
de legitimação 
e de 
propaganda.



17Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 5 de Novembro de 2014

Análise

As eleições revelam claramen-
te um voto de castigo ao Presi-
dente Guebuza, à Frelimo e ao 
governo. A propaganda nause-
ante e contrária às realidades 
produz efeitos “boomerang”.

A questão a saber é se a Fre-
limo será ou não capaz de ana-
lisar friamente os resultados 
e, mais importante, se será ca-
paz de se corrigir. A Frelimo, 
a partir de 2014, deve ser dia-
logante, deve modernizar-se, 
despartidarizar e tornar trans-
parente o aparelho de Estado, 
tem de combater efectivamente 
a corrupção de alto nível, deve 
diferenciar a política dos ne-
gócios e o privado do público, 
deve deixar de pensar e actuar 
como potência hegemónica. O 
discurso tem de alterar-se, pois 
o capital da libertação esgota-
-se com a mudança geracional 
da sociedade e dos eleitores. O 
discurso já não pode assentar 
na manipulação veiculada por 
papagaios que pouco sabem 
de quase nada. Deve governar 
com pessoas competentes e as 
carreiras profissionais serem 
geridas com base na compe-
tência e no profissionalismo, e 
não no cartão, nos apelidos ou 
nas influências nos negócios.

A Frelimo deve abandonar 
a política económica populis-
ta, travar a consolidação do 
selvagismo de mercado e da 
ética dos negócios, ter cuida-
do com o despesismo e a dívi-
da pública, ter um modelo de 
crescimento de acumulação 
interno e socialmente amplo, 
ter atenção à distribuição do 
rendimento sobretudo a partir 
da produção da riqueza, estar 
atento à redução da pobreza e 
ao aumento das desigualdades 
sociais e encontrar soluções 
para o crescimento demográ-
fico e a urbanização acelerada.

Estas mudanças de substân-
cia encontrarão naturalmente 
resistências internas por alguns 
daqueles que durante 50 anos 
apenas fizeram política, guer-
ra, crimes, chefes da gover-
nação, obtentores de rendas, 
manipulação e até enganos. É 
tempo de a Frelimo recuperar 
os ideais da justiça, da igualda-
de, da defesa dos mais pobres 
e da modernidade do país, isto 
se os discursos de então eram 
essencialmente genuínos. E 
para isso, é necessário remo-
bilizar as pessoas que estão 
marginalizadas por constituí-
rem as reservas desses valores.

O grande timoneiro dessa 

mudança, e não da continuidade 
que dominou a campanha elei-
toral terá de ser Filipe Nyusi. A 
questão será saber se terá capa-
cidade ou se o deixarão realizar 
essas mudanças. A força do par-
tido que o forçou a determina-
das actuações durante a campa-
nha continuará sendo o que, por 
detrás, determinará a actuação 
de um jovem Nyusi, sem histó-
ria nem peso partidário. Surgi-
rão forças de bloqueio dentro da 
Frelimo em relação a hipotéti-
cas intenções de mudanças que 
afectem os interesses económi-
cos, as regalias e privilégios dos 
pesos pesados e históricos do 
partido. Mas também neste seio 
existem diferenças, pois sente-
-se a necessidade de mais equilí-
brios na distribuição das oportu-
nidades de negócios e de acesso 
às rendas. E nesta distribuição 
não estão alheias as patentes e 
história de cada um dentro da 
Frelimo, alguns ajustes de re-
compensas e até de equilíbrios 
regionais e étnicos de acesso 
aos recursos. Mas Filipe Nyusi 
também quererá colocar o seu 
cunho pessoal, as suas ideias 
e os seus equilíbrios e alianças 
políticas. Sem ser comparável, 
como se disse que Obama era 
negro mas americano, Nyusi 
é moçambicano mas macon-
de, cuja candidatura muito se 
deve a este “lobby” e ao peso 
de alguns homens do planalto 
de Mueda. A perda de posições 
da Frelimo pode ter consequên-
cias sobre o domínio do partido 
por parte de Armando Guebuza 
e poderá ser uma oportunida-
de para a afirmação de Filipe 
Nyusi. Veremos o que resultará.

A Renamo teve resultados 
surpreendentes para muitos ana-
listas. A Renamo, que alguns di-
ziam ter quase desaparecido do 
mapa político, surge revigorada, 
como catalisador do desconten-
tamento de mutos cidadãos. 
Dhlakhama ressurge como o 
“messias” que afrontou o todo-
-poderoso partidão, as FIR e 
as FDM, aquele que foi para a 
mata em defesa da coerência 
dos seus posicionamentos dis-
cursivos. Será o nível de vota-
ção da Renamo uma forma de 
protestar contra a Frelimo por 
não ter conseguido evitar o con-
flito? Ou será uma legitimação 
da guerra, considerando ser a 
última alternativa perante a per-
cepção de um regime autoritário 
e autista? Ou, ainda, será uma 
forma de dar o poder a quem 
ameaça a paz porque, estando 
no poder, não haveria motiva-
ções para se retomar o conflito?

Dhlakhama surge na campa-
nha com discursos inteligentes, 
que equilibram a razão e a emo-
ção, o velho experiente e corajo-
so. Desmoronou-se a propagan-
da do Dhlakhama doente, velho 
e cansado, combatido pelos seus 
próprios camaradas, líder de um 
grupo armado de novo designa-
do por alguns como “bandidos 
armados” que, em eleições, al-
cançou os resultados conheci-
dos. E para isso contribuiu a fal-
ta de diálogo ao mais alto nível.

Mas a Renamo, como parti-
do estruturado e como organi-
zação, possui debilidades que 
necessitam ser consideradas 
pelas suas lideranças. Mantém-
-se o desafio de transformar a 
Renamo num partido eficaz, 
com recursos, boa gestão, com 
discurso mobilizador e com fi-
guras importantes da sociedade 
moçambicana. A intervenção e 

combatividade política séria e 
coerente com bases em princí-
pios diferenciadores é essencial 
para assegurar o seu eleitorado 
que, em 2014, possivelmente 
foi fortemente motivado pela 
figura do seu dirigente. A Rena-
mo deve conquistar a imagem 
de um partido político estrutu-
rado, de paz e não de guerra.

Dhlakama, após o conheci-
mento dos resultados aparece, 
de novo, com o discurso inte-
ligente da negociação de um 
governo que considere que 
existem forças políticas que de-
vem ter um papel importante na 
condução do país para os próxi-
mos anos. Com isso, o líder da 
Renamo aparece dizendo que 
em Moçambique os resultados 
eleitorais devem ser analisados 
e tomadas acções próprias para 
a nossa realidade, e não seguir 
o paradigma ocidental de de-
mocracia de partido ganhador.

Porém, se a Renamo pensar 
e for aceite na partilha de al-
gumas pastas e posições na go-
vernação, corre o risco de que a 
sua debilidade institucional seja 
absorvida pela máquina expe-
riente, forte e também plena de 
habilidades e muitas vezes pou-
co séria da Frelimo. Também há 
o risco da captura dos seus mi-
litantes pela via económica, de 
acesso a recursos e pelas mor-
domias dos cargos políticos. A 
Renamo teria que assumir os 
custos e os benefícios da gover-
nação e perder o ónus de partido 
de oposição. Se isso acontecer, a 
Renamo será posta à prova acer-
ca da dúvida que poderá existir 
sobre as motivações do conflito 
2013-2014. Se lutou para parti-
cipar no banquete dos recursos, 
ou se foi em defesa de causas, 
nomeadamente da democra-
cia, como refere Dlakhama. 
Esta é a grande prova real que 
a Renamo terá de demonstrar.

O MDM ficou aquém das 
expectativas resultantes das 
últimas eleições municipais. 
Os resultados das municipais 
indicavam a possibilidade de 
maior votação nas cidades onde 
governa. Em todas elas, os re-
sultados foram muito inferio-
res, sendo mesmo o partido 
menos votado que a Frelimo e 
Renamo nessas cidades. Em-
bora as lógicas do eleitorado 
sejam diferentes conforme as 
eleições sejam municipais ou 
nacionais, o MDM deve tirar as 
suas lições. As questões princi-
pais parecem ser as seguintes:

• O MDM, como oposição, 
teve um papel pouco comba-
tivo, apresentou poucas alter-
nativas legislativas e foi pouco 
convincente na luta parlamentar 
e no combate político em geral.

• O discurso dos seus di-
rigentes (com excepções) 
parece ser excessivamente 
morno e pouco arriscado, pa-
recendo querer ganhar divi-
dendos políticos dos erros dos 
adversários e das suas disputas.

• A gestão partidária não es-
teve isenta de questiúnculas 
internas evitáveis em nome de 
uma nova forma de fazer polí-
tica e de defesa de princípios.

• O MDM deve estruturar-se e 
reforçar a sua máquina partidária 
ao longo do território nacional.

Se for aceite que existe al-
guma etnização do eleitorado, 
o MDM deve pensar que terá 
a Renamo como força que dis-
putará esse público. O MDM 
e a Renamo deverão encontrar 
estratégias para quebrar estig-
mas no Sul do país e em Cabo 
Delgado. Enquanto a Frelimo 
ganha com percentagens eleva-
das no Sul e equilibra no Centro 
e em Nampula, a oposição tem 
dificuldades de penetrar a sul do 
Save. O aprofundamento desta 
realidade poderá ter consequên-
cias políticas muito sérias. O 
que tem de diferente Moçambi-
que, comparativamente com ou-
tros países africanos, onde acon-
teceram e acontecem conflitos e 
divisões de países e, sobretudo, 
quando os principais recursos 
se localizam nessas zonas? A 
criação de tabus que evitam a 
discussão e a tomada de medi-
das não resolve qualquer pro-
blema, pelo contrário, agrava-o.

Segundo as regras e princí-
pios democráticos, o Presiden-
te, a Assembleia e os demais 
órgãos eleitos não perdem le-
gitimidade pela vitória com 
baixo nível de participação no 
acto eleitoral. Mas é diferente 
ganhar-se com um elevado ní-
vel de participação do que com 
uma alta taxa de abstenção. A 
representatividade, a legitimi-
dade e a força dos órgãos peran-
te a sociedade fica enfraquecida 
quando existem elevados índi-
ces de absentismo. E disso, os 
futuros governantes não se po-
dem nunca esquecer. Para isso, 
é necessário que tenham humil-
dade democrática. Nyusi vence 
com cerca de um quarto dos po-
tenciais eleitores. Mas venceu.

   

O discurso 
vazio e 
alienante de 
um só povo, 
uma só nação, 
se teve alguma 
justificação 
política após a 
independência, 
está 
ultrapassado 
e é necessário 
pensar-se num 
Estado de 
vários nações/
etnias

de Moçambiquede Moçambique
(Continua na próxima edição)
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  Cláudio Saúte

Cerca de três mil pessoas re-
sidentes em Cassoca, no distri-
to de Changara, província de 
Tete, queixam-se de estarem 
a consumir água contaminada. 
Em causa está a extracção e se-
paração de carvão pela empre-
sa indiana “Jindal”, que está a 
contaminar a água dos rios que 
a população usa para beber. 

Samuel Mondlane, técnico 
da “Justiça Ambiental” para a 
área de megaprojectos, polui-
ção industrial e abuso corpora-
tivo, que tem feito trabalhos 
de verificação em Cassoca, 
disse ao “ de Moçambiquede Moçambique

” que o impacto da extracção 
de carvão por meio de explo-
sões de dinamite cria uma po-
luição que pode ser considera-

da atentado à saúde pública. 
O “ de Moçambiquede Moçambique ” 

entrou em contacto com o res-

ponsável das relações laborais 
da “Jindal”, Furtado Macamo, 
mas este não aceitou pronun-

ciar-se sobre o assunto.
 “Há contaminação do cur-

so de água. Neste exacto 

momento, em alguns pon-
tos de Cassoca, a população 
partilha água para consumo 
onde o gado também recor-
re para beber água”, disse.

Acrescentou que, durante o 
processo de explosões, em que 
é usado dinamite, a água acaba 
por ser contaminada. Quando 
as minas explodem, em al-
gum momento há um contacto 
entre a água e o carvão. Esta 
água, depois, é bombeada, 
para se poder tirar o carvão, 
e muitas vezes junta-se com 
a água que a população bebe.

“Os residentes de Casso-
ca têm vindo a manifestar-se 
nos últimos dois anos. Tem 
havido reclamações sobre 
problemas respiratórios de-

Samuel Mondlane, técnico da “Justiça Ambiental”

Distrito de Changara, em Tete

População denuncia contaminação 
de carvão nos rios

“No povoado de Cassoca, no distrito de Changara, vivem mais de 2500 famílias. Parte 
delas queixa-se de doenças respiratórias causadas pela poluição do ar e 

pelas águas” – Samuel Mondlane da “Justiça Ambiental”  

“Em cada turno, duas pessoas caiem doentes devido a poeiras. Não há carro cisterna
para diminuir o impacto das poeiras, que chegam a atingir 80 metros de altura” 

– Abdul Satar, porta-voz dos trabalhadores da “Jindal-Minopex”. 

(Continua na página seguinte)
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vido à poluição. Eles sentem 
isso porque vivem a menos 
de dois quilómetros da mina. 
Pode-se imaginar o que é 
que isso representa na saúde 
pública das pessoas”, disse.

Aumentam casos de 
doenças respiratórias 

Embora sem indicar núme-
ros, Mondlane disse que o 
número de doenças respira-
tórias agravou-se desde o iní-
cio das operações da extrac-
ção de carvão a céu aberto.

“Tivemos encontros nos 
hospitais locais, para perce-
bermos a situação de doen-
ças respiratórias antes e o 
depois das operações minei-
ras. Ainda este ano, teremos 
os resultados desta pesqui-
sa, porque, para além das 
amostras, temos que fazer 
testes no laboratório”, disse.

Indicou que, na base das 
entrevistas feitas em Casso-
ca, o maior número de pes-
soas queixou-se de tosse. 

Devido ao alto nível de 
poluição a que a popula-
ção está exposta, houve re-
volta popular em Julho, que 
foi reprimida pela Polícia.  

Mina opera a 
céu aberto

A mineradora indiana está 
a explorar uma das maio-
res minas de carvão a céu 
aberto e funciona desde de 
2013. A área abrange ter-

ras onde reside população.
Segundo Mondlane, a área 

de exploração da mina foi 
cedida pelo Governo de Mo-
çambique, e a mina entrou 
em funcionamento sem que o 
Estudo de Impacto Ambien-
tal tivesse sido concluído e 
aprovado, nos termos da lei.

“Não houve ‘reassenta-
mento’ nem compensações. 
As comunidades não sabem 
o que vai acontecer no fu-
turo. Não foi a primeira vez 
que a ‘Justiça Ambiental’ foi 
impedida de trabalhar. Lá, 
as pessoas não estão à von-

tade para circular”, disse.  
               
Trabalhadores também 

afectados

O porta-voz dos trabalhado-
res da “Jindal-Minopex”, Ab-
dul Satar, disse, em contacto 
com o “ de Moçambiquede Moçambique ”, 
que eles trabalham sem más-
caras, luvas e botas, o que faz 
com que sofram frequente-
mente de doenças como, por 
exemplo, diarreias, tuberculo-
se óssea, irritação da pele e 
dores nos olhos. 

Disse que naquela zona há 

muitos rios já contaminados. 
E a clínica da empresa só 
tem Paracetamol, acontecen-
do o mesmo com o Centro 
de Saúde de Chirodzi-Ponte.

“A mina não está vedada. 
Em plena actividade, entram 
bois para beberem água con-
taminada com carvão. Os 
mesmos animais são abatidos 
e vendidos, com todos os ris-
cos para a saúde”, afirmou. 

Disse que, num turno, é 
possível duas pessoas caírem 
doentes devido à alimentação, 
que, além de ser mal confec-
cionada, chega ao acampa-

mento em decomposição. 

Exclusão do emprego

Segundo Abdul Satar, por-
ta-voz dos trabalhadores da 
“Jindal-Minopex”, contam-se 
as pessoas que lá têm a opor-
tunidade de trabalhar. Exis-
tem, sim, alguns líderes locais 
de Cassoca que têm emprego 
na mineradora, mas a maior 
parte da população não tem 
oportunidade de trabalhar na 
mina, e isto causa frustração.

Disse que, por causa disto, 
em Junho, houve protestos da 
população. Foi despachada 
para lá uma equipa da Força de 
Intervenção Rápida, que está 
a guarnecer as instalações.

“As áreas onde praticavam 
a agricultura de subsistência 
e pastagem foram ocupadas 
todas pela mineração. Sentem-
-se ameaçados na situação de 
soberania alimentar”, disse.

Direcção da “Jindal” 
não comenta

O responsável das rela-
ções laborais da “Jindal”, 
Furtado Macamo, declinou 
a tecer qualquer comen-
tário sobre este assunto.

“Não tenho nada a confir-
mar se o que está a dizer exis-
te, ou não. Contacte os nossos 
escritórios em Maputo. Há 
pessoas indicadas para comu-
nicar com a imprensa”, disse 
Furtado Macamo, em contacto 
com o “ de Moçambiquede Moçambique ”. 

 Abdul Satar, porta-voz dos trabalhadores da “Jindal-Minopex”

(Continuação da página anterior)
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  Redacção, com José Jeco, 
  na Beira

O meio forense esteve agita-
do, na passada sexta-feira, com a 
detenção, na cidade da Beira, do 
advogado Vicente Manjate – que 
também é membro da Comissão 
dos Direitos Humanos da Ordem 
dos Advogados de Moçambique 
– em pleno julgamento em que 
o advogado assistia o seu cons-
tituinte. A ordem de prisão e en-
caminhamento imediato para a 
Cadeia Civil da cidade da Beira 

foi dada pelo juiz Laurindo Ma-
osse, que julgava o caso em que 
o advogado defendia uma das 
partes. O advogado foi mais tar-
de restituído à liberdade, mas de-
pois de ter permanecido nas celas.

O que se sabe apenas é que o ad-
vogado era acusado de desobedi-
ência qualificada. Mas os métodos 
usados pelo juiz nada tinham de 
Direito, mas todos os condimentos 
de uma cena de abuso de poder. 
As reacções à medida do juiz não 
tardaram. Logo a seguir à deten-
ção, o Bastonário da Ordem dos 

Advogados, Tomás Timbane, pu-
blicou na sua página do Facebook 
uma nota de repúdio à actuação 
do juiz. “O juiz Laurindo Maosse, 
do Tribunal Judicial da Cidade da 
Beira, ordenou hoje a detenção do 
dr. Vicente Manjate, advogado e 
membro da Comissão dos Direi-
tos Humanos da Ordem dos Ad-
vogados, por desobediência qua-
lificada. Ainda a tentar perceber o 
que realmente aconteceu para tão 
grave decisão, tendo dando co-
nhecimento imediato ao Conselho 
Superior da Magistratura Judicial, 

somos surpreendidos com o man-
dado de condução à cadeia, onde 
o juiz ‘manda que seja conduzido 
imediatamente à Cadeia Central 
da Beira para cumprimento da 
pena… que o Ministério Público 
move contra o mesmo’. Se já não 
fosse grave a detenção, pior ain-
da o mandado, onde um cidadão 
vai cumprir pena antes do julga-
mento, sem qualquer pena, muito 
menos com um processo judicial. 
Este é um ataque claro e inequí-
voco contra a advocacia e contra 
o Estado de Direito, contra o qual 

a Ordem dos Advogados está e 
vai lutar, na Beira ou em qualquer 
ponto do país”, disse Timbane. 

A Ordem, na Beira, mobilizou-
-se e fez diligências, que incluiram 
a sua ida à cadeia, para a repu-
diar a atitude do juiz. Mais tarde, 
o advogado foi liberto, mas sob 
termo de identidade e residência.

Segundo o mandado de soltura, 
assinado pelo juiz de instrução pre-
paratória, no tribunal judicial da 
Beira, o advogado, que se tornou 
réu, fica em liberdade por termo de 
identidade de residência, até que 
se prove o verdadeiro sentido das 
acusações que o levaram à prisão.

Segundo o despacho do juiz, o 
advogado poder ser chamado a tri-
bunal num futuro breve, para serem 
explicados, diante do juiz, os reais 
motivos que o levaram à prisão.

Abuso de poder na Beira

Juiz manda prender advogado 
em plena audiência 

  Bernardo Álvaro

Reagindo ao anúncio dos re-
sultados feito pelos órgãos eleito-
rais, que dão vantagens ao partido 
Frelimo e ao seu candidato Filipe 
Nyusi, o mandatário da Renamo, 
André Magibire, disse que o seu 
partido não aceita nem reconhe-
ce os resultados, que considerou 
“fraudulentos e invertidos a fa-
vor dos perdedores, a Frelimo 
e Filipe Nyusi”. Declarou que a 
Renamo vai impugnar junto dos 
órgãos competentes, antes de 
avançar com outras medidas que 
vão “ajudar a repor a justiça”.

“Não aceitamos nem reco-
nhecemos estes resultados, que 
transformaram os derrotados em 
vencedores, e os vencedores em 
perdedores. As eleições foram 
fraudulentas durante todo o pro-
cesso”, disse Andre Magibire. 

Segundo o seu mandatário, a 
Renamo não vai descansar en-
quanto não vir a justiça reposta. 
André Magibire acrescentou que 
a Renamo fica à espera do re-
sultado do recurso submetido à 
CNE, e de outros que serão leva-
dos ao Conselho Constitucional.

“Estas eleições foram clara-
mente ganhas pela Renamo e o 
seu candidato, para além de que 
publicamente as pessoas viram 
e ouviram todas as irregularida-
des durante todo o processo”, 
disse Magibire, em declarações 

aos jornalistas, momentos de-
pois do anúncio dos resultados.

Renamo diz que não vai deixar 
acontecer o “desejo da Frelimo”

Um outro quadro da Renamo, 
neste caso o assessor político de 
Dhlakama para a região sul, Rahil 
Khan, também disse que o seu par-
tido não reconhece nem aceita os 
resultados, afirmando que, por isso, 
“a Renamo não vai deixar aconte-
cer o que é desejo da Frelimo”.

Rahil Khan disse que a Rena-
mo não vai “deixar isso assim”, 
porque, segundo as suas palavras, 
“ninguém aceita deixar o que é 
seu com o ladrão que entrou na 
sua casa para roubar”. “Nós, a 
Renamo, não estamos preocu-
pados com estes resultados, que 
sabemos que não correspondem 
à verdade. Estamos tranquilos e, 
a partir de hoje, também vamos 
começar a festejar, porque sabe-
mos que a vitória nos pertence”, 
afirmou Rahil Khan, acrescentan-
do: “Escrevam, e tenham a certeza 
de que isso não vai ficar assim”.

“Ainda bem que o povo come-
ça a entender que estes resulta-
dos não correspondem à verdade. 
Esta tarde mesmo, ficámos a sa-
ber que os serviços de transporte 
e outros estão paralisados e as 
pessoas estão a andar a pé, a co-
mentar o que está a acontecer”, 
afirmou Rahil Khan ao “Canal 

de Moçambique”, tendo conclu-
ído que “a revolução chegou”.

“O processo não foi pacífico 
nem transparente” – Fernando 

Mazanga

Fernando Mazanga, vogal da 
Comissão Nacional de Eleições e 
membro da Renamo, também se 
pronunciou sobre o assunto, tendo 
dito aos jornalistas que o processo 
não foi transparente nem pacífico. 

Segundo Fernando Mazanga, 
sete dos 17 vogais votaram contra 
a aprovação dos resultados anun-
ciados na quinta-feira pelo presi-

dente da CNE, Abdul Carimo, e 
pelo director-geral do STAE, Felis-
berto Naife, por considerarem que 
o processo foi bastante viciado.

“O processo não foi pacífico, 
desde o transporte de materiais, 
tanto a nível nacional, como para 
o estrangeiro. Foi viciado por mui-
tas irregularidades, que achamos 
que comprometeram ou influen-
ciaram nos resultados”, disse Fer-
nando Mazanga, acrescentando: 
“O relatório do trabalho feito pe-
los vogais da CNE nas províncias 
ainda não está concluído, o que 
devia ser levado em conta antes 
do anúncio deste resultados, dos 

quais eu e mais outros seis co-
legas vogais nos distanciamos”.

Durante o anúncio dos resulta-
dos, o presidente da CNE, Abdul 
Carimo, fez menção ao registo, 
durante o processo, do que cha-
mou “aspectos sumários”. Re-
conheceu que “nem todo o pro-
cesso foi positivo”, admitindo 
terem ocorrido irregularidades 
administrativas, ilícitos eleito-
rais, durante o processo, pratica-
dos por agentes e intervenientes.

Disse também que a CNE es-
tava a anunciar os resultados 
das eleições antes que estejam 
concluídas as investigações 
que estão a ser realizadas pe-
los órgãos da CNE juntamente 
com as autoridades judiciais.

Outras irregularidades foram: a 
abertura tardia das mesas de vo-
tação; a divergência de dados dos 
editais e actas; e a circulação de 
boletins previamente preenchidos.

Abdul Carimo mentiu, quan-
do disse que as urnas em todo o 
país abriram às 7 horas e fecha-
ram às 18 horas e que a CNE 
não recebeu nenhuma recla-
mação. Omitiu que a Renamo 
submeteu uma reclamação que 
ainda não teve resposta da CNE.

Também mentiu ao afirmar 
que os observadores, jorna-
listas e os delegados dos par-
tidos tiveram todos acesso 
aos editais a partir das mesas.

Renamo não aceita resultados eleitorais 
e interpõe recurso

Fernando Mazanga, vogal da CNE e membro da Renamo

de Moçambiquede Moçambique

de Moçambiquede Moçambique
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Pedro Nhatitima, juiz do Tribunal Supremo

de Moçambiquede Moçambique

No dia da votação, 15 de 
Outubro, quatro indivíduos 
identificados como membros 
da Frelimo foram apanha-
dos em flagrante, no distrito 
de Tsangano, em Tete, pelos 
eleitores e delegados da Re-
namo, a tentarem substituir 
as urnas por outras com vo-
tos já preenchidos a favor de 
Filipe Nyusi e do seu parti-
do. Com a Polícia a tentar 
encobrir a fraude, a popula-
ção decidiu queimar todas 
as urnas. Para livrar-se das 
acusações, o partido Frelimo 
recorreu ao Tribunal Distri-
tal, para apresentar queixa 
de “fraude”. A oposição tam-
bém tentou apresentar quei-
xa do episódio, mas ficou 
registada como queixa do 
partido Frelimo, indeferindo 
todas as queixas da oposição, 
quer em Tsangano, quer em 
outros pontos do país onde 
houve enchimento de urnas.  

O Tribunal Supremo veio 
informar, na semana passada, 

que é a única queixa que re-
cebeu provimento, e a eleição 
deverá ser repetida naquele 
ponto do país. A imprensa e 
os observadores reportaram 
casos de ilícitos eleitorais 
que envolviam a Frelimo e 
o seu candidato presiden-
cial, Filipe Nyusi, mas os 
tribunais ignoraram todas as 
queixas feitas pela oposição. 

Durante a votação, a opo-
sição fez queixas a exigir 
recontagens, contestando os 
números e denunciando a 
intimidação e existência de 
editais falsos. Segundo o juiz 
do Tribunal Supremo Pedro 
Nhatitima, “os tribunais só 
podem funcionar com pro-
vas e não com alegações”. 
O que não se percebe é que 
tipo de provas a oposição 
devia mostrar, por exemplo, 
de casos de enchimento de 
urnas, na maioria dos ca-
sos feita fora das Assem-
bleias de Voto. (Redacção)

Depois de descoberto

Partido Frelimo 
enche urnas e 
apresenta queixa 
para livrar-se de 
acusações 

Nacional
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  Cláudio Saúte, em Maputo, 
  e José Jeco, na Beira

As cidades de Maputo e Beira 
viveram, na quinta-feira da sema-
na passada, momentos incomuns, 
quando foram postas a circular 
mensagens de manifestações con-
tra a fraude eleitoral que tornou 
Nyusi e a Frelimo vencedores 
das eleições de 15 de Outubro. 
As duas cidades estiveram com o 
comércio parcialmente fechado. 
O medo da população agravou-
-se quando o Governo despachou 
paras as ruas brigadas da Força de 
Intervenção Rápida e da Polícia 
de Protecção. Fortemente arma-
da, a força antimotim circulou 
pelas ruas das duas cidades, crian-
do pânico na população. Desde 
o meio da tarde desse dia até à 
noite, a cidade de Maputo esteve 
com problemas de transporte pú-
blico. Várias pessoas tiveram de 
percorrer longas distâncias a pé.

Chegou a registar-se alguma 
agitação nas zonas de Xiquelene e 
Laulane Expresso, mas era de 
pessoas que corriam de um lado 
para o outro com medo da Polícia, 
que exibia as suas armas. A situa-
ção condicionou o trânsito por al-
gumas horas. Numa ronda efectu-
ada pelo “ de Moçambiquede Moçambique” 
na tarde desse dia, constatou-se, 
por exemplo, que todas as lojas 
localizadas na Av. Guerra Popular, 
desde a Av. 25 de Setembro até à 
Av. Eduardo Mondlane, estavam 
fechadas, com excepção de três 
lojas, nomeadamente “O mundo 
mais perto de si”, “Dabex Lda.” e 
“Multi Central Trading”, que esta-
vam semi-abertas.

Na Av. Fernão de Maga-

lhães, o armazém “Top One”, 
que vende roupa em fardos, 
vulgarmente conhecida como 
“calamidade”, estava fechado. 

Uma outra grande loja de 
chineses, a “Weng Lang”, na 
Av. Fernão de Magalhães, 
que vende utensílios domésti-
cos, também estava encerrada. 

Comboios socorrem 
população

Os três comboios que geral-
mente ligam a cidade de Maputo 
à cidade da Matola e aos distritos 
de Boane, Namaacha, Moamba 
Marracuene e Manhiça, socorre-
ram milhares de pessoas que que-
riam chegar a alguns pontos da 

cidade e da província de Maputo.
Devido à falta de “chapas” na 

Praça dos Trabalhadores, muita 
gente recorreu a comboios, para 
chegar às suas zonas. Por exem-
plo, o comboio da Manhiça, que 
geralmente sai da estação às 
17.45h, já estava cheio às 16.30h. 
Os cidadãos dos bairros Infulene, 
Luís Cabral, Aeroporto, Mavala-
ne, Laulane, Romão, Albasini, Ja-
far, Marracuene, Bobobole e os da 
Manhiça, não tiveram outra alter-
nativa senão apanhar o comboio.

O comboio de Goba, que sai da 
estação às 18.00h, também saiu 
cheio, pois muitos passageiros de 
Boane recorrem a este meio de 
transporte devido à falta de “cha-
pa”. A mesma situação aconteceu 

com o comboio da Linha de Res-
sano Garcia, que sai da Baixa às 
18.15h. Os residentes de Infulene, 
Machava, Matola-Gare e Mo-
amba apanharam este comboio.

Paragens abarrotadas 

As principais paragens da 
Baixa da cidade Maputo es-
tavam abarrotadas. Até à 
hora em que a Reportagem 
do “ de Moçambiquede Moçambique ” pas-
sou pela Praça dos Trabalhadores, 
de onde partem carros com desti-
no a Boane, Zimpeto, Zona Verde, 
Machava, Nkobe, Mapswempse-
ne e T3, só havia dois autocarros, 
um TPM, da Manhiça, e um FE-
MATRO, de Albasini.

Na paragem “Vitória”, só havia 
duas carinhas de caixa aberta, ha-
bitualmente chamadas “My love”, 
a carregar para Benfica, Praça 
dos Combatentes e Magoanine. 
Na paragem do Entreposto não 
vimos nem sequer um “chapa”.

Na cidade da Beira, a Polícia 
fez desfiles nas ruas, exibindo 
material de guerra, o que co-
locou a população em pânico 
desde as primeiras horas. O co-
mércio também esteve fechado. 
Na Munhava, houve alguma agi-
tação da população. A Polícia foi 
de imediato proteger a sede do 
partido Frelimo, que se localiza 
naquele bairro, e que tem sido 
sempre alvo da fúria popular.

Ameaças de manifestações contra 
fraude da Frelimo criam tensão 
em Maputo e na Beira  

publicidade
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Desporto

Enoque João, presidente 
da Casa de Moçambique 

em Portugal

  Cláudio Saúte

A “Casa de Moçambique” 
em Portugal acaba de ofere-
cer 86 bolas ao Clube Ferro-
viário da Beira no âmbito da 
promoção e massificação do 
desporto na cidade da Beira. 
Os bons resultados conse-
guidos pela equipa do Ferro-
viário da Beira nos últimos 
anos pesaram para a escolha. 

No ano passado, venceu a 
Taça de Moçambique mCel 
e foi vice-campeão nacional. 
Este ano, ficou em terceiro lu-
gar no campeonato e é finalista 
da Taça de Moçambique, que se 
vai disputar no próximo fim-de-
-semana. Segundo o presidente 
da “Casa de Moçambique” em 
Portugal, Enoque João, os “Lo-
comotivas” do Chiveve têm 
vindo a fazer um óptimo traba-
lho nas camadas de formação.

“O Ferroviário da Beira é 
o único clube em Moçambi-
que que está a desenvolver 

O Centro de Alto Rendimento 
de Portugal definiu Moçambi-
que como um dos mercados para 
estágios de atletas nacionais e 
internacionais de alta compe-
tição, a partir do próximo ano. 

Segundo um comunicado de 
imprensa da “Desmor” recebi-
do na nossa redacção, as federa-
ções nacionais são consideradas 
como parceiras ideais neste in-
vestimento, dadas as excelentes 
condições de treino e recupera-
ção física dos atletas oferecidas 
por este centro nas modalidades 
de futebol, basquetebol, an-
debol, hóquei em patins, fute-
bol de praia, natação e triatlo. 

Composto por um centro de 
estágios e formação desportiva, 
um estádio de futebol, três cam-
pos de treinos (dois com relva-
do natural e outro de piso sinté-
tico), um parque desportivo, um 
campo de voleibol e de futebol 

muito as camadas de for-
mação. Tem jogadores com 
idade média de 24 anos de 
idade”, disse Enoque João.

de praia, um complexo de pisci-
nas, um pavilhão polidesporti-
vo, um pavilhão gimnodespor-
tivo e um pavilhão multi-usos, 
o centro aumentou recentemen-
te a sua oferta complementar de 

Além do Ferroviário da Bei-
ra, a “Casa de Moçambique” 
já ofereceu equipamento des-
portivo e bolas às equipas do 

serviços na área da recuperação 
e acompanhamento físico dos 
atletas e equipas, assim como 
na área alimentar e respectivas 
dietas desportivas disponíveis. 

A “Desmor” traçou para este 

Ferroviário de Inhambane, 
Nova Aliança da Maxixe, Zua-
lo Futebol Clube, Ferroviário 
de Gaza e Sagrada Esperança 

ano desportivo a meta do inves-
timento no estrangeiro, apre-
sentando como vantagens as 
suas características diferencia-
doras para o treino de alta com-
petição, e Moçambique encon-

de Quelimane. As províncias 
de Tete e Nampula serão as 
próximas a receber apoios. 

tra-se no topo das prioridades. 
O conhecimento do per-

fil desportivo moçambicano, 
tendo em conta a experiên-
cia já acumulada de trabalho 
com atletas e equipas do país, 
contribuiu para esta decisão. 

O Centro tem também um gi-
násio moderno, equipado com 
três ergómetros de treino con-
cebidos para avaliar o desem-
penho dos atletas. Somando a 
esta oferta, o Centro possui um 
corpo especializado de fisio-
terapeutas e de nutricionistas 
que fazem o acompanhamento 
especializado e personalizado 
de todos os atletas e equipas. 

A “Desmor” é uma empre-
sa pública municipal criada 
pela Câmara Municipal de Rio 
Maior com o objetivo da pro-
moção e gestão do fenóme-
no desportivo em Rio Maior.

Por melhor desempenho nos últimos três anos

“Casa de Moçambique” em Portugal oferece 
bolas ao Clube Ferroviário da Beira

Com olhos postos nas federações e clubes

Centro de Alto Rendimento de Rio Maior 
investe no mercado moçambicano

de Moçambiquede Moçambique
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Desporto

  Cláudio Saúte

Caiu o pano sobre o Cam-
peonato Nacional de Futebol, 
com a Liga Desportiva de Ma-
puto a sagrar-se campeã de 
2014, com 53 pontos, fruto de 
15 vitórias, oito empates e três 
derrotas, em 26 partidas. É o 
quarto título dos “Muçulma-
nos” e o segundo consecutivo.

O segundo lugar coube 
ao Ferroviário de Nampula, 
com 52 pontos, como resulta-
do de 15 vitórias, sete empa-
tes, quatro derrotas, também 
em 26 jogos. Esta é a melhor 
campanha do Ferroviário de 
Nampula desde a conquista 
do primeiro título há 10 anos.

Nas duas últimas jornadas, 
a equipa da “capital do Nor-
te” bateu o Desportivo de Ma-
puto (1-0) e a HCB de Songo 

  Cláudio Saúte

A equipa da Empresa Na-
cional de Hidrocarbonetos 
(ENH) de Inhambane apurou-
-se, pela primeira vez, para o 
“Moçambola” de 2015, depois 
de derrotar, no sábado, em 
casa, o Matchedje de Maputo, 
por 2-0, em jogo da segunda 
“mão” da final da Zona Sul.

A equipa do Vilankulo entrou 
para este jogo com a missão de 
recuperar de uma desvantagem 
de 1-0, uma vez que tinha per-
dido no terreno do adversário. 

Depois da extinção do Vi-

(0-2), mas não conseguiu su-
plantar a Liga, que também 
derrotou os seus adversários.

A terceira posição ficou com 

lankulo FC, aquela vila turística 
volta a ter uma equipa na mais alta 
roda do futebol moçambicano.

Com a qualificação dos “Hi-
drocarbonetos” fica completo o 
lote de equipas que ascendem 
à competição principal do fu-
tebol nacional, uma vez que o 
Ferroviário de Nacala e o 1.° 
de Maio de Quelimane já ti-
nham carimbado o passaporte.

Estas três colectividades 
vão preencher os lugares dei-
xados em aberto pelos des-
promovidos Têxtil do Pún-
guè, Ferroviário de Pemba e 

Ferroviário da Beira, que se 
despediu com um empate fren-
te aos “gazenses” do Chibuto, 
sem golos. A equipa do Chi-

veve soma 47 pontos, fruto 
de 13 vitórias, oito empates, 
cinco derrotas, em 26 jogos.

A HCB do Songo, que no 
próximo ano vai ser comandada 
pelo polémico treinador Artur 
Semedo, terminou em quarto 
lugar, com 41 pontos. Em 26 
jogos realizados, ganhou 12, 
empatou cinco, perdeu nove, 
marcou 33 golos e sofreu 29.

No quinto lugar, ficou a equi-
pa do Desportivo de Maputo, 
que na época passada jogou nos 
bairros. Subiu este ano para o 
escalão máximo do futebol. Em 
26 jogos, conseguiu 13 vitórias, 
cinco empates, nove derrotas e 
41 pontos.   O Maxaquene foi 
relegado para o sexto lugar. O 
Chibuto terminou em sétimo 
posto. O Costa do Sol não conse-
guiu mais do que o oitavo lugar. 
O Desportivo de Nacala ficou 

no nono posto, com 29 pontos, 
os mesmos que o Ferroviário de 
Quelimane, 10.º classificado.

O Ferroviário de Maputo, que 
na semana passada empatou a 
zero em Quelimane, terminou 
em 11.º lugar. Esta é a pior clas-
sificação de sempre, com 28 
pontos. Os “Locomotivas” da 
capital somaram 11 derrotas, 
oito empates e sete vitórias. Mar-
caram 29 golos e sofreram igual 
número. Já esteve durante vá-
rias jornadas abaixo da linha de 
água, trocando de posições com 
o seu homónimo de Quelimane, 
também com 29 pontos, Têxtil 
do Púnguè (22 pontos) e Fer-
roviário de Pemba (21 pontos).

As equipas do Têx-
til do Púnguè, Ferroviário 
de Pemba e Estrela da Bei-
ra foram despromovidas.

Estrela Vermelha da Beira.

As equipas do “Moçambola” 
em 2015

As 14 equipas que no próximo 
ano vão participar no “Moçam-
bola” são: Liga Desportiva de 
Maputo (campeã), Ferroviário 
de Nampula (vice-campeão), 
Ferroviário da Beira (terceiro 
classificado), Desportivo (quar-
to), HCB (quinto), Maxaquene 
(sexto), Clube do Chibuto (sé-
timo), Costa do Sol (oitavo), 
Desportivo de Nacala (nono), 
Ferroviário de Quelimane (dé-
cimo) e Ferroviário de Maputo 
(décimo primeiro). Os “nova-
tos” são o 1.° de Maio de Que-
limane, o Ferroviário de Nacala 
e a ENH.

Liga Desportiva de Maputo sagra-se campeã

Caiu o pano sobre o “Moçambola”

ENH no “Moçambola” de 2015

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 €
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Economia e Empresas

  Raimundo Moiane

O governador do Banco de 
Moçambique, Ernesto Gove, 
considera que a independência 
da economia de qualquer país 
passa pela poupança financeira.

A posição foi expressa duran-
te a cerimónia de comemoração 
do Dia Internacional da Pou-
pança, que teve lugar na semana 
passada. Em Moçambique, as 
cerimónias centrais realizaram-
-se na cidade de Maputo, na 
Escola Primária “7 de Setem-
bro”. Para além da presença do 
governador do BM, participa-
ram também representantes de 
todas as instituições bancárias 
nacionais, membros do Gover-
no e dos parceiros de coopera-
ção internacional, designada-
mente a Alemanha e a Itália.

Na ocasião, o governador 
do BM disse que a poupança 
financeira constitui um instru-
mento essencial no desenvol-
vimento económico de qual-
quer país, porque, segundo 
explicou, é através dela que as 

famílias, as empresas e o Go-
verno poupam uma parte das 
suas receitas, de modo a terem 
capacidade de financiar ou im-

plementar projectos produtivos.
“Usamos o dinheiro que 

deixamos depositado nos ban-
cos, quando precisamos dele”, 

disse o governador do BM, e 
acrescentou: “Se o deixarmos a 
prazo, por exemplo três meses, 
esse dinheiro dá frutos, que cha-

mamos juros. Por outro lado, as 
pessoas que não têm dinheiro, 
mas precisam dele para investir 
–  por exemplo, comprar viatura,  
tractor para a machamba, cons-
truir escolas e outro bens – vão 
aos bancos e pedem empresta-
do esse dinheiro, e utilizam-no 
para o seu próprio benefício, e 
também o país sai a ganhar”, 
sublinhou Ernesto Gove.

As cerimónias do Dia Inter-
nacional da Poupança estiveram 
inseridas no âmbito do Progra-
ma de Educação Financeira 
lançado, no dia 22 de Outubro, 
pelo BM, que consiste na divul-
gação de todos os produtos e 
serviços financeiros oferecidos 
pela banca e da sua importância 
na vida de cada moçambicano.

 Com esta iniciativa, pre-
tende-se também que a maio-
ria dos moçambicanos adira 
ao uso dos serviços financei-
ros, tanto através dos bancos 
como através do uso das novas 
tecnologias de comunicação.

No âmbito do Dia Mundial 
da Poupança, que se assina-
la no último dia útil do mês 
de Outubro, o Standard Bank 
promoveu palestras na Escola 
Secundária “Josina Machel” e 
no Instituto Comercial de Ma-
puto, com o objectivo de ex-
plicar aos alunos a importân-
cia e as vantagens de poupar.

Para além de palestras, fo-
ram organizados concursos 
que tinham em vista aferir o 
nível de conhecimentos das 

noções básicas sobre finan-
ças, por parte dos alunos des-
tas duas instituições de ensino.

Segundo explicou Camal 
Daúde, representante do Stan-
dard Bank, “estas acções têm 
o objectivo de ajudar a ca-
mada juvenil e estudantil a 
obter conhecimentos sobre 
este tipo de matéria, nomea-
damente inclusão financeira, 
‘bancarização’, que é um as-
pecto importante para o desen-
volvimento do país”. (FDS)

Segundo o governador do BM

A independência de qualquer economia 
passa pela poupança financeira

Standard Bank promove poupança

Ernesto Gove, governador do Banco de Moçambique

de Moçambiquede Moçambique
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Internacional

Depois muita resistência, o 
presidente do Burkina Faso, 
Blaise Compaoré, resignou-
-se e abandonou o poder. 
Campaoré tomou posse por 
via de um golpe de Estado em 
1987. Vinte e sete anos de-
pois, o presidente pretendia 
manter-se no poder. Mas não 
resistiu à pressão popular. 

Num comunicado divulga-
do na passada sexta-feira (dia 
31) para a população do país, 
Blaise Compaoré informou 
ter invocado o artigo 43 da 
Constituição para “declarar 
um vazio de poder e permitir 
o estabelecimento imediato 
de uma autoridade de transi-
ção que convocará eleições 
num prazo máximo de 90 
dias”. A decisão, justificou 
o presidente demissionário, 
foi tomada pela “necessida-
de de preservar os avanços 
democráticos, bem como a 

paz social no país”, perante 
a persistente intranquilida-
de da ordem pública, o sa-
que de propriedade pública 
e privada e o risco de uma 
cisão no Exército nacional.

Classificado como o co-
meço da “primavera subsa-
riana”, pelos opositores ao 
regime, o espírito de revolu-
ção parece, para já, confinado 
ao Burkina Faso, uma antiga 
colónia da França, que era 
elogiada pelos aliados oci-
dentais como um bastião de 
estabilidade na agitada re-
gião do Sahel. O país conti-
nua a albergar uma importan-
te base militar francesa, que 
serve de apoio para as opera-
ções de combate à Al-Qaeda 
e outros movimentos islâ-
micos na África Ocidental.

Sem Governo e com a As-
sembleia Nacional dissolvida 
desde quinta-feira, o chefe 

das Forças Armadas, general 
Honoré Nabéré Traoré, assu-
miu a condução do país, para 
o poder não cair na rua. “Con-
siderando a urgência da tarefa 
de salvamento da nação, deci-
di assumir a partir deste dia a 
responsabilidade de chefe do 
Estado”, declarou, assim que 
foi conhecida a resignação de 
Compaoré. “Comprometo-
-me solenemente a promover, 
sem demoras, as consultas 
necessárias para dar início ao 
processo de retorno à ordem 
constitucional, tão depressa 
quanto possível”, insistiu.

Mas a iniciativa do general 
não pôs fim nem à instabili-
dade nem à incerteza no país, 
que, no imediato, reagiu com 
festa e foguetes às notícias da 
demissão de Compaoré. De-
pois da explosão de violência 
nos protestos da quinta-feira, 
que culminou como cerco ao 

palácio presidencial, a ocu-
pação do canal público de te-
levisão, o incêndio e saque da 
Assembleia Nacional e a des-
truição de um dos mais impor-
tantes hotéis de Ouagadou-
gou, foi a vez da celebração.

Fontes citadas pela BBC 
apontavam para uma possível 
fuga e futuro exílio de Blaise 
Compaoré, que estaria a ca-
minho do Gana. Uma fonte 
diplomática francesa garan-
tia, porém, que o ex-presi-
dente tinha deixado a capital, 
mas não abandonara o país. 
O antigo capitão do Exérci-
to, que ascendeu ao poder 
num golpe militar e depois 
abandonou o uniforme, ain-
da é uma figura temida para 
alguns dos países vizinhos.

O seu substituto (temporá-
rio?) tampouco é muito bem 
visto em Ouagadougou. Um 
manifestante ouvido pela 

BBC na Praça da Nação ex-
plicava que a população pre-
fere ver o poder nas mãos do 
antigo ministro da Defesa, 
general Kouamé Lougué, que 
está identificado com a opo-
sição ao regime. “O que nós 
fizemos não foi um golpe de 
Estado, foi uma revolta po-
pular. Organizámo-nos, lu-
támos e vencemos, e agora 
estamos a dizer que este é o 
homem que escolhemos para 
líder. Por que continuam a 
forçar-nos a aceitar um ho-
mem que não nos serve e não 
queremos?”, questionava.

A mesma ideia foi repetida 
pelo activista (de oposição) 
Monou Tapsoaba, que, em 
declarações à AFP, confirma-
va que “o povo não quer o 
general Traoré no poder. Pre-
cisamos de um líder credível, 
e não de um homem-de-mão 
de Compaoré”. Logo pela 
manhã, ainda antes da demis-
são do presidente, a oposição 
em bloco – um conjunto de 
34 grupos e partidos políti-
cos – tinha deixado claro que 
os protestos só terminariam 
com a “saída incondicional” 
de Compaoré e o fim “puro 
e simples” do seu regime.

Aspirações para 
a mudança

As últimas horas do reina-
do de Compaoré no poder fo-
ram frenéticas. Com a capital 
a arder, o presidente come-
çou por suspender o envio, 
para votação no parlamento, 
de uma proposta de reforma 
constitucional para acabar 
com o limite de mandatos, 
depois dissolveu o Governo 
e o parlamento, aceitando 
negociar um executivo de 
transição até às eleições de 
2015, e acabou por decretar 
o estado de emergência e ins-

Os militares assumiram o poder no final de um dia de violentos protestos  

Presidente do Burkina Faso abandona 
o poder 27 anos depois

Compaoré tinha desistido de se candidatar a um quinto mandato, mas não queria abandonar 
o poder. Cedeu à pressão política e aos protestos nas ruas. País continua mergulhado 

na incerteza e região teme movimento revolucionário.

(Continua na página seguinte)
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Internacional

taurar a lei marcial no país.
“Ouvi a mensagem das ruas 

e percebo as fortes aspirações 
para a mudança”, sublinhou, 
numa mensagem destinada 
a acalmar o país. Ao cair do 
pano, na sexta-feira, o ex-
-presidente renovou o ape-
lo à calma e moderação da 
população – os saques e 
pilhagens continuaram ao 
longo do dia, incluindo nas 
residências da família Com-
paoré – e pediu aos “actores 
políticos e à sociedade civil 
para assumir as suas respon-
sabilidades e travar a turbu-
lência que apenas atrasa o 
desenvolvimento do país”.

Na região, os desenvol-
vimentos no Burkina Faso 
foram acompanhados com 

O Exército do Burkina 
Faso vai ceder o mais rapi-
damente possível o poder a 
um Governo de Transição e 
nomear um novo presidente, 
prometeu, na segunda-feira, 
o chefe do Estado interino, 
tenente-coronel Isaac Zida.

“Não estamos aqui para 
usurpar o poder nem para fi-
car na governação, mas para 
ajudar o país a sair desta 
situação”, disse, num en-
contro com diplomatas e 
jornalistas. A transição será 
feita “num quadro consti-
tucional” e o futuro presi-
dente será escolhido após 
discussões alargadas, acres-
centou. A declaração apon-
ta para o cenário de escolha 
de uma personalidade civil.

O anúncio de Isaac Zida 
surge na sequência da con-
testação de rua contra uma 
solução de poder militar e 
da pressão internacional, de-
signadamente dos Estados 
Unidos, para a “transmissão 
imediata do poder às auto-
ridades civis”. Foi feita no 
mesmo dia em que a União 
Africana deu um ultimato 
de duas semanas aos milita-
res para restituírem o poder 
aos civis, sob pena de serem 
impostas sanções ao país.

A União Africana enten-
de que os militares agiram 
contra a Constituição ao to-
marem o poder depois de o 
presidente Blaise Campaoré 
ter sido forçado a demitir-se, 
na sexta-feira, após dois dias 

cautela e apreensão. Uma 
delegação de representantes 
das Nações Unidas, da União 
Africana e do bloco regional 
da Comunidade Económica 
de Estados da África Ociden-
tal (CEDEAO) viajou para 
Ouagadougou para conversa-
ções com os diferentes inter-
venientes na crise do país. Os 
países da CEDEAO tinham 
emitido um comunicado de 
apoio ao presidente, na vés-
pera, rejeitando qualquer 
tentativa de tomada do poder 
fora do quadro constitucional.

Líderes que se adaptam

Com a demissão de Com-
paoré, eleva-se para quatro o 
número de presidentes afri-

de gigantescas manifestações.
As manifestações que le-

varam à queda de Campao-
ré, que ocupava o cargo des-
de 1987, foram convocadas 
contra a alteração à Consti-
tuição, que o ex-presidente 
tinha apresentado para se 
poder candidatar a um quinto 
mandato. O parlamento, edi-
fícios públicos e residências 

canos que ensaiaram (mas 
falharam) mudanças legisla-
tivas com o objectivo de se 
eternizarem no poder. Além 
do presidente do Burkina 
Faso, que foi derrubado por 
causa da revisão constitu-
cional, também os líderes do 
Malawi, Zâmbia e Nigéria 
viram as suas reformas der-
rotadas. Ali ao lado, a Guiné, 
o Chade, a Nigéria, a Namí-
bia, o Togo e o Uganda pro-
moveram alterações ao texto 
fundamental para permitir 
a reeleição consecutiva dos 
respectivos “homens fortes”, 
o que permitiu, por exemplo, 
ao antigo presidente do Ga-
bão, Omar Bongo, manter-se 
no cargo até morrer, em 2009, 
ao fim de 41 anos de governo.

de ministros foram pilhadas e 
incendiadas. Os militares en-
traram em cena, o que levou 
à resignação do presidente.

O general Nabéré Honoré 
Traoré, chefe militar que pre-
cipitou a queda de Compao-
ré, ao anunciar a dissolução 
do parlamento face à con-
vulsão que tomou conta da 
capital, Ougadougou, anun-

No continente, seis chefes 
de Estado “ganham” a Com-
paoré no exercício contínuo 
do poder: Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, na Guiné 
Equatorial, e José Eduardo 
dos Santos, em Angola, go-
vernam há 35 anos consecu-
tivos. No Zimbabwe, Robert 
Mugabe venceu todas as 
eleições desde Fevereiro de 
1980. O presidente dos Ca-
marões, Paul Biya, assumiu o 
poder há 31 anos, após a re-
signação do seu antecessor, e, 
no Uganda, Yoweri Museveni 
mantém-se no governo desde 
que comandou um golpe de 
Estado, em Janeiro de 1986. 
O rei Mswati III herdou o tro-
no da Suazilândia há 28 anos.

Em declarações à radio 

ciou que assumia as funções 
de chefe do Estado. Horas 
depois, Isaac Zida, número 
dois da Guarda Presidencial, 
fez idêntico anúncio, no que 
se afigurou como o resul-
tado de uma batalha pelo 
poder dentro do Exército.

Em Ouagadougo, a situa-
ção esteve calma na segunda-
-feira, depois de, no domingo, 

“Voz da América”, o profes-
sor da Universidade de Jo-
anesburgo, David Bilchitz, 
especialista em questões 
constitucionais, assinalava a 
capacidade de “adaptação” 
dos líderes africanos que 
chegaram ao poder por vias 
não democráticas, e conse-
guiram moldar o quadro legal 
e institucional para se manter 
legalmente no governo, atra-
vés de mudanças constitucio-
nais. “É por isso fundamen-
tal distinguir e denunciar, no 
actual contexto de reformas 
e revisões constitucionais 
africanas, a tendência para 
usar processos formalmen-
te legais para mascarar ac-
ções que, na sua substân-
cia, são anti-democráticas.” 

os militares terem dispersado 
manifestantes das imedia-
ções da televisão pública e da 
praça “Nation”, rebaptizada 
“praça da revolução” e cen-
tro da contestação. A acção 
causou a morte de um jovem 
manifestante, atingido a tiro. 
Blaise Compaoré refugiou-
-se na vizinha Costa do Mar-
fim. (Público/Redacção)

Isaac Zida, após o encontro com diplomatas e jornalistas  

Exército promete ceder o poder a Governo de Transição

(Continuação da página anterior)
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O Governo de Timor-
-Leste ordenou aos servi-
ços de migração a expulsão 
dos funcionários judiciais 
internacionais, incluindo 
cinco juízes, um procura-
dor e um oficial da PSP de 
nacionalidade portuguesa.

Uma resolução do Conse-
lho de Ministros, publicada 
na passada segunda-feira 
no “Jornal da República”, 
determina a expulsão dos 
portugueses no prazo de 
48 horas depois de serem 
notificados pelos Serviços 
de Migração. Do grupo 
de funcionários judiciais 
internacionais expulsos 
faz parte ainda um pro-
curador cabo-verdiano.

No dia 24 de Outubro, o 
parlamento timorense, “in-
vocando motivos de força 
maior e a necessidade de 
proteger de forma intransi-
gente o interesse nacional”, 
aprovou uma resolução que 
suspende os contratos com 
funcionários judiciais in-
ternacionais, cerca de 50, 
a maior parte portugueses.

No documento, refere-
-se que “estes profissionais 
externos” revelaram “fal-
ta de capacidade técnica” 
para “dotarem funcioná-
rios timorenses de conhe-
cimentos adequados”. A 
resolução refere ainda as 
fragilidades do sistema 
judicial timorense como 

a “capacidade de resposta 
dos tribunais”, mas tam-
bém “incidentes referentes 
a irregularidades jurídi-
cas, tanto materiais, como 
processuais, que vêm con-
taminando os processos, 
expondo o país a ameaças 
externas à sua soberania e 
subsequente segurança na-
cional”. No mesmo dia, o 
parlamento timorense ins-
tou o “Governo a efectuar 
uma auditoria técnica apro-
fundada sobre o funciona-
mento do sector da Justiça”.

Agora, perante este pedi-
do do parlamento, o Gover-
no considerou que, “transi-
toriamente e sem prejuízo 
de uma decisão em sentido 

inverso no futuro, fazer 
cessar, de imediato, todas 
as contratações existentes 
e renovações contratuais 
dos funcionários judiciais 
internacionais, a exercer 
funções na magistratura ju-
dicial, no Ministério Públi-
co, na Defensoria Pública, 
na Comissão Anticorrup-
ção e, bem assim, no Cen-
tro de Formação Jurídica”.

Por isso, “os funcioná-
rios judiciais e assesso-
res internacionais a exer-
cer funções junto dessas 
entidades viram os seus 
contratos de trabalho re-
vogados” e deixaram de 
ter direito a “vistos de tra-
balho” ou “autorização de 

estada especial” no país.
Na resolução governa-

mental hoje publicada, é 
ordenado aos Serviços de 
Migração que procedam 
“à imediata revogação dos 
vistos de trabalho ou das 
autorizações de estada es-
pecial” do grupo. As auto-
ridades ficam também res-
ponsáveis por “proceder à 
notificação” dos magistra-
dos e, “considerando que 
a sua presença em territó-
rio nacional constitui uma 
ameaça aos interesses e à 
dignidade da República De-
mocrática de Timor-Leste, 
ordenar (...) o abandono do 

Passos Coelho e Xanana Gusmão em Julho passado em Díli: o primeiro-ministro timorense já deu conhecimento do incidente ao homólogo português  

Governo de Timor-Leste expulsa 
magistrados portugueses

(Continua na página seguinte)

Na lista estão cinco juízes, um procurador e um oficial da PSP portugueses. 
Resolução do Governo diz que a sua presença em Timor “constitui uma 

ameaça aos interesses e à dignidade” do país.
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território nacional (...) dos 
supra-referidos indivídu-
os no prazo de 48 horas”.

Às autoridades de po-
lícia e de segurança cabe 
a responsabilidade de fa-
zer cumprir a decisão, 
“caso o abandono do ter-
ritório nacional não seja 
observado e constando-
-se a permanência ilegal 
em território nacional”.

A agência “Lusa” tentou 
falar com os funcionários 

José Luís Guterres, mi-
nistro dos Negócios Es-
trangeiros de Timor-Leste, 
nega que a expulsão de sete 
funcionários judiciais por-
tugueses esteja relacionada 
com investigações a antigos 
e actuais governantes, mas 
não escondeu o desconfor-
to do Governo timorense 
com algumas decisões judi-
ciais envolvendo multina-
cionais e com o perfil dos 
magistrados agora expulsos.

“Preferimos pessoas com 
maior experiência e maio-
res capacidades. E as pesso-
as que vêm para cá têm de 
ter em conta os interesses 
nacionais de Timor-Les-
te”, disse José Luís Guter-
res, em declarações à TSF.

expulsos, mas os magistra-
dos, que ainda não foram 
notificados, remeteram 
quaisquer declarações à 
imprensa para mais tarde.

A decisão do parlamento 
tem suscitado várias críti-
cas de organizações não-
-governamentais e advo-
gados, exigindo o respeito 
pela separação de poderes. 
O presidente da União In-
ternacional dos Juízes de 
Língua Portuguesa (UIJLP) 

O ministro timorense ne-
gou qualquer relação desta 
expulsão com as investiga-
ções à ex-ministra da Justiça 
e à actual ministra das Fi-
nanças. “Uma coisa não tem 
a ver com a outra”, garantiu 
José Luís Guterres, não es-
condendo, por outro lado, o 
desagrado das autoridades 
timorenses com decisões re-
centes do sistema judicial.

“As leis são feitas para de-
fender o interesse do povo”, 
acrescentou o ministro, 
queixando-se da “má expe-
riência” recente em casos 
ganhos por “multinacio-
nais” na Justiça timorense.

Questionado sobre a re-
acção de Portugal, que pela 
voz do ministro Rui Mache-

já repudiou o que disse ser 
uma “decisão política” do 
Governo de Timor-Leste 
que “ofende o princípio 
da separação de poderes”.

“Aquilo que aconteceu 
é o afastamento de juízes 
em exercício, em funções 
jurisdicionais plenas, o 
afastamento desses juízes 
de processos que estavam 
em julgamento. Foi-lhes 
atribuída determinada 
competência e, por via de 

te deplorou a decisão das 
autoridades timorenses, Gu-
terres diz apenas que respei-
ta a opinião do seu homólo-
go português e revelou que o 
ministro da Justiça de Timor 
viajou para Lisboa “para 
explicar o que se passou” 
às autoridades portuguesas.

O ministro dos Negócios 
Estrangeiros de Timor re-
jeitou ainda que esta expul-
são ponha fim à cooperação 
com Portugal na área da 
Justiça, algo que um comu-
nicado do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros por-
tuguês disse que ficará a 
partir de agora “dependente 
dos esclarecimentos que ve-
nham a ser prestados pelas 
autoridades timorenses”.

uma resolução política 
(...), foram afastados ju-
ízes de processos”, disse 
à agência “Lusa” o juiz-
-desembargador Nuno Co-
elho, que é também vice-
-presidente da direcção 
da Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses.

Após a resolução par-
lamentar, o Governo ti-
morense enviou cartas ao 
presidente e ao primeiro-
-ministro de Portugal a 

Nos bastidores diplomá-
ticos, já há algum tempo 
que eram conhecidos os 
sinais de desconforto das 
autoridades timorenses em 
relação a alguns processos 
judiciais em curso no país, 
mas não se antecipava um 
desfecho tão grave. Os ca-
sos incómodos envolvem 
suspeitas de corrupção e 
processos com empresas 
petrolíferas estrangeiras.

A ordem de expulsão tam-
bém já mereceu uma toma-
da de posição do Conselho 
Superior da Magistratura de 
Portugal, que volta a anali-
sar o assunto na terça-feira. 
Na semana passada, este 
organismo manifestou-se 
preocupado com a questão 

explicar que esta situação 
“não está relacionada com 
as relações existentes entre 
os dois países, nem com o 
tipo de cooperação que tem 
existido”, afirmou o minis-
tro da Justiça timorense, 
Dionísio Babo. Nessas de-
clarações, o ministro timo-
rense salientou que, após a 
auditoria, poderão vir a ser 
feitos novos contratos, mas 
baseados numa nova fór-
mula, que não especificou.

e mandatou o seu presidente 
para, em conjunto com a mi-
nistra da Justiça e o ministro 
dos Negócios Estrangeiros 
de Portugal, tomar as provi-
dências adequadas ao caso.

“Os magistrados portu-
gueses foram vítimas das di-
ferenças e divergências en-
tre o poder político e judicial 
de Timor”, segundo a leitura 
de um alto funcionário por-
tuguês. E forma vítimas do 
facto de, nas palavras de um 
conhecedor da realidade lo-
cal, Timor-Leste ter ainda 
uma “cultura democrática 
incipiente, que não compre-
ende ou não aceita a separa-
ção entre os poderes político 
e judicial”. Não é conhecida 
ainda a reacção do PNUD, 
que contratou os portugue-
ses que foram agora expul-
sos, nem os efeitos internos 
que a decisão de Díli vai 
ter na sociedade timorense.

O “Público” sabe que não 
há intenção de cancelar os 
muitos projectos e acor-
dos de cooperação bilate-
ral que Portugal tem com 
Timor-Leste, mas dentro 
do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros a leitura que 
é feita é bastante crua: de-
pois desta decisão de Díli, 
a relação com Timor não 
vai ser “business as usual”.

Mari Alkatiri, ex-primeiro 
ministro e líder da Freti-
lin, citado pelo “Expresso”, 
acusa o Governo de estar a 
praticar “actos inconstitu-
cionais que desacreditam o 
sistema e o país e atentam 
contra os interesses do Es-
tado”. (Público/Redacção)

 José Luís Guterres, numa imagem de 2008, com Luís Amado  

Ministro timorense diz que país quer magistrados 
que defendam interesses nacionais

(Continuação da página anterior)
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Dezenas de realizadores, crí-
ticos de cinema e programado-
res de todo o mundo solidari-
zaram-se já com o director do 
Museu Nacional do Cinema 
de Moscovo, Naum Kleiman, 
que se demitiu, com toda a sua 
equipa, afirmando que se tor-
nara insustentável trabalhar 
sob as ordens da nova respon-
sável do museu, nomeada pelo 
ministro da Cultura Vladimir 
Medinski, Larissa Solonitsyna.

Especialista na obra de Sergei 
Eisenstein e grande divulgador 
do cinema russo no mundo, 
Kleiman dirigiu o Museu do Ci-
nema durante 25 anos, até que, 
em Julho passado, o ministro 
da Cultura do Governo de Vla-
dimir Putin nomeou para o seu 
lugar, sem qualquer concurso 
prévio, a até então chefe de re-
dacção do jornal “SK Novosti”, 
órgão da União dos Cineastas 
da Rússia. Para Kleiman foi 
então criado o cargo honorí-
fico de presidente do museu.

No dia 27 de Outubro, os 22 
especialistas que compunham 
a equipa do museu – conserva-
dores, arquivistas, programado-
res – pediram a sua demissão à 
actual directora e escreveram ao 
ministro da Cultura, afirmando 
que se demitiam por ser “impos-
sível prosseguir o trabalho com 
a nova direcção”. Num “apelo 
aos colegas cineastas e profis-
sionais de museus da Rússia 
e do mundo inteiro”, assinado 
por toda a equipa e divulgado 
através da Internet, manifestam 
também o receio de que a verda-
deira intenção do Governo seja 
fechar pura e simplesmente o 
Museu do Cinema, já que o Mi-
nistério da Cultura destacou para 
assessorar Larissa Solonitsy-
na um advogado que, segundo 
os signatários, é “especialista 
em liquidação de empresas”.

O apelo de Kleiman não caiu 
em saco roto e, no dia 30, o direc-
tor do Instituto “Lumière” e do 
Festival de Cannes, Thierry Fre-
maux, o realizador e crítico de 
cinema irlandês Mark Cousins 
e a actriz inglesa Tilda Swinton 

enviaram uma carta aberta ao 
ministro da Cultura russo, elo-
giando o trabalho de Kleiman e 
pedindo-lhe que reconsiderasse 
a sua decisão de o substituir na 
liderança do Museu do Cinema.

“Como em 1968, quando ci-
neastas tão diferentes como 
Orson Welles ou Carl Theodor 
Dreyer escreveram ao Governo 
francês a protestar contra a de-
missão de Henri Langlois [co-
-fundador e director da Cine-
mateca francesa, que o escritor 
André Malraux, então ministro 
da Cultura, tentou afastar], que-
remos dizer que este Museu do 
Cinema não é só vosso, também 
é nosso, e que nós confiamos em 
Kleiman e na sua equipa”, es-
crevem ainda os três signatários.

A sua carta, publicada no 
“site” da revista “Sight & 
Sound”, foi já subscrita por lar-
gas dezenas de cineastas e ou-
tros profissionais do cinema de 
vários continentes, incluindo 
alguns portugueses, como os 
realizadores Pedro Costa, João 
Pedro Rodrigues, Joaquim Pin-
to, Nuno Leonel, Rita Azevedo 
Gomes e Carlos Conceição, os 

produtores Luís Urbano, Joa-
na Gusmão e Pedro Fernandes 
Duarte, e os críticos Augusto 
M. Seabra e Jorge Mourinha.

A “Sight & Sound” tem ain-
da publicado várias mensagens 
de solidariedade enviadas a 
Kleiman, como a que lhe foi 
endereçada pela direcção da 
APORDOC, a Associação pelo 
Documentário, responsável pelo 
“DocLisboa”. A primeira dessas 
mensagens é assinada por Eva 
Truffaut, filha do realizador de 
“Os Quatrocentos Golpes” ou 
“A Mulher do Lado”, que elo-
gia o modo como Kleiman foi 
capaz de “estabelecer um diá-
logo essencial entre os realiza-
dores clássicos e modernos”, 
divulgando “obras tão singu-
lares” como as de Eisenstein, 
Boris Barnet, Ozu, Rohmer ou 
do próprio François Truffaut, a 
quem dedicou uma importan-
te retrospectiva em Moscovo.

“Hoje, nós, gente do cinema, 
das artes, das letras e da cultu-
ra de França estamos conster-
nados por saber da sua demis-
são, quando os cineastas e o 
público precisam, mais do que 

nunca, do seu entusiasmo sem 
paralelo e da sua insubstituível 
competência”, escreve ainda 
a filha de François Truffaut.

Vandalismo cultural

No seu apelo público, Klei-
man e respectiva equipa expli-
cam que começaram por acolher 
sem qualquer hostilidade a nova 
directora, que “era jovem, pare-
cia dinâmica e tinha formação 
em história do cinema”. Mas, de-
corridos apenas três meses, toda 
a equipa do museu já se tinha 
incompatibilizado com Larissa 
Solonitsyna, e, em meados de 
Outubro, dera conhecimento da 
situação, “numa declaração sem 
ambiguidades”, ao responsável 
pelo património no ministério 
da Cultura, Mikhail Bryzga-
lov, e a um conselheiro cultu-
ral de Putin, Vladimir Tolstoi.

A nova directora mostrava 
“falta de competência” e um 
“estilo de gestão autoritário”, 
acusam os técnicos do museu 
que agora se demitiram em blo-
co. Sem ter a menor experiência 
ou ter tentado familiarizar-se 

com as metodologias do mu-
seu, “permitia-se lançar dúvi-
das injustificadas e insultuosas 
a respeito do carácter científico 
do nosso trabalho”, acusam.

Solonitsyna, adiantam, terá 
ainda tentado despedir “os 
funcionários que julgava in-
desejáveis, sem apresentar 
quaisquer motivos de ordem 
profissional e propondo-lhes 
que fossem eles próprios a de-
mitir-se por ‘razões pessoais’”.

No próprio dia em que a 
equipa do museu escreveu ao 
ministro da Cultura, a directora 
começou a despedir funcioná-
rios, tendo Naum Kleiman sido 
um dos primeiros dispensados. 
Solonitsyna terá tentado persu-
adir outros a retirar o pedido de 
demissão, mas nenhum cedeu. 
No final do mesmo dia, o Mi-
nistério da Cultura divulgava, 
através da agência noticiosa 
“Interfax”, um texto em que o 
museu era acusado de alega-
das irregularidades, todas elas, 
garantem os signatários deste 
apelo, há muito devidamen-
te esclarecidas junto da tutela, 
que aceitou os esclarecimentos 
sem reservas. Estas notícias, 
dizem, “têm o propósito eviden-
te de denegrir o anterior direc-
tor do museu e a sua equipa”.

O documento termina lem-
brando que não é esta a pri-
meira vez que o Museu do 
Cinema está ameaçado de des-
truição e apela “aos que não 
são indiferentes ao destino do 
património cinematográfico” 
russo para “ajudarem a não ad-
mitir este vandalismo cultural”.

Esta aparente tentativa de des-
mantelar o Museu do Cinema 
está ser vista como mais uma 
das iniciativas do Governo de 
Putin contra os meios artísticos 
e a liberdade de criação. Em 
Maio, assinara uma lei estipu-
lando que os palavrões passa-
vam a ser proibidos em filmes, 
espectáculos teatrais e progra-
mas televisivos. E os livros que 
os contenham são agora obriga-

Equipa do Museu do Cinema de 
Moscovo demite-se em bloco

(Continua na página seguinte)

Cineastas de todo o mundo receiam que esteja ameaçada a salvaguarda do grande 
património fílmico russo e apelam ao ministro da Cultura de Vladimir Putin para recolocar 

em funções o prestigiado director histórico do museu, Naum Kleiman.
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O parlamento espanhol 
aprovou uma nova Lei de 
Propriedade Intelectual que 
permite aos jornais do país 
cobrar uma taxa aos “sites” 
de busca na Internet, de cada 
vez que mostram notícias dos 
periódicos nos resultados de 
pesquisas. A nova legislação 
entra em vigor a 1 de Janeiro.

Ainda não é público o va-
lor que pode vir a ser cobrado 
pelos jornais a páginas como 
a “Google News”, que, atra-
vés da pesquisa de um tema, 
aponta para as páginas dos 
respectivos diários e sema-

dos a ostentar na capa o aviso de 
que incluem conteúdo grosseiro.

Outro alvo recente desta 
cruzada censória são os ma-
nuais escolares russos: livros 
que vinham sendo usados há 
mais de uma década foram 
agora banidos do ensino por 
não estimularem suficiente-

nários onde existam notícias 
sobre o mesmo. Os jornais a 
quem se abre essa possibili-
dade têm que estar inscritos 
na Associação de Editores de 
Jornais Espanhóis e estarem 
indexados ao “Google News”.

A representação do Google 

mente o “espírito patriótico”.
No caso do Museu do Cine-

ma, há ainda a registar a amarga 
ironia de que a responsável di-
recta pela demissão de Kleiman 
e da sua equipa, Larissa Solo-
nitsyna, é nada menos do que a 
filha do grande actor russo Ana-
toly Solonitsyn, especialmente 

em Espanha emitiu um co-
municado a lamentar a deci-
são. “Estamos decepcionados 
com a nova lei, porque acre-
ditamos que serviços como 
o ‘Google News’ ajudam os 
editores a levarem tráfego aos 
seus “sites”. Quanto ao futuro, 

conhecido pela sucessão de pa-
péis principais que interpretou 
em filmes de Andrei Tarkovski, 
o realizador de “Andrei Rublev” 
e “Stalker”, que dificilmente se 
contará entre as predilecções 
cinéfilas do apreciador de des-
portos radicais Vladimir Putin.

Se Malraux se deixou impres-

vamos continuar a trabalhar 
com editoras espanholas para 
ajudá-las a aumentar as suas 
vendas, enquanto valoriza-
mos as nossas opções no âm-
bito do novo regulamento”.

Antes da reforma da Lei 
de Propriedade Intelectual, 

sionar, em 1968, pelos protestos 
de Dreyer, Welles, Hitchcock, 
Kurosawa e Truffaut contra a 
demissão de Langlois, parece 
ligeiramente menos provável 
que o actual ministro da Cultura 
russo, Vladimir Medinski, um 
homem suspeito de plagiar teses 
académicas e que se notabilizou 

o Google poderia ter opta-
do por encerrar o acesso ao 
“Google News” em Espanha 
ou remover do seu índice 
todos os meios de comuni-
cação social incluídos na 
Associação de Editores de 
Jornais espanhóis. (Público)

por ter recomendado que os res-
tos de Lénine fossem retirados 
do seu mausoléu e enterrados, 
se deixe comover pelos ape-
los de Amos Gitai, Jean-Marie 
Straub e Pedro Costa, para ci-
tar apenas alguns dos realiza-
dores que se solidarizaram já 
com Naum Kleiman. (Público)

Espanha aprova que jornais do país 
cobrem taxa ao Google 

(Continuação da página anterior)

publicidade

“Google News” 
deixa de poder 
propor, sem 
pagar, pági-
nas de jornais 
em resposta a 
uma pesquisa.
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  Bernardo Álvaro

O Governo e a Renamo abor-
daram, na segunda-feira, durante 
a 83.a ronda de negociações, o 
Ponto Três da agenda, referente à 
despartidarização do aparelho de 
Estado, com particular destaque 
para os órgãos de comunicação 
social do sector público, nomea-
damente a Rádio Moçambique e 
a Televisão de Moçambique. A 
Renamo denunciou que a TVM 
e a RM continuam a promover 
programas informativos onde 
apenas os membros do G40 – 
grupo de indivíduos seleccio-
nados pelo partido Frelimo para 
exaltar a Frelimo e os seus diri-
gentes e diabolizar a oposição e 
qualquer pensamento divergente 
do regime – é que aparecem a fa-
zer comentários ou análises para 
insultar a oposição e os seus lí-
deres, a sociedade civil e outras 
vozes discordantes ou contrárias 
às posições do partido Frelimo.

Tais programas não têm tido 
contraditório. São narrativas 
uníssonas e com alguma dose de 
irracionalidade. Outro exemplo 
apresentado pela Renamo, como 
constituindo partidarização do 
aparelho de Estado, foi que o rei-
tor do Instituto Superior de Rela-

ções Internacionais (ISRI), Patrí-
cio José, (que é um dos fanáticos 
pertencente ao G40), durante o 
processo eleitoral, convidou para 
aquela instituição, o candidato 
presidencial da Frelimo, Filipe 
Nyusi, e não convidou igualmente 
outros candidatos, nomeadamen-
te Afonso Dhlakama, da Rena-
mo, e Daviz Simango, do MDM.

A Renamo exige que 
os cidadãos deixem de 
ser discriminados por não 
pertencerem à Frelimo ou por per-

tencerem aos partidos da oposi-
ção dentro do aparelho de Estado.

Confrontado com essa situa-
ção, o Governo, através do seu 
negociador-chefe, José Pacheco, 
disse que a Renamo exige a re-
visão da Lei de Imprensa, da lei 
que regula as autoridades tradi-
cionais e do Estatuto dos Fun-
cionários e Agentes do Estado.

“Dissemos à Renamo que esses 
instrumentos existem e estão em 
vigor. Convidámos a Renamo a ir 
revê-los, para vermos o que neles 

está mal, porque entendemos que 
a ideia de revogá-los pode criar um 
vazio legal”, afirmou o ministro.

O Governo justifica-se ale-
gando que no aparelho de Es-
tado não existe partidarização 
e que as promoções e progres-
são são baseadas na meritocra-
cia e não por filiação partidária.

Sobre a Lei de Imprensa, 
Pacheco disse que o Governo 
não interfere nas linhas edito-
riais das empresas jornalísticas.

“Não vamos embarcar numa 
acção intervencionista, mas qual-
quer revisão pode servir para 
melhorar o funcionamento dos 
meios de comunicação social e 
as liberdades de imprensa e de 
opinião”, afirmou o ministro.

As partes poderão voltar a en-
contrar-se na quarta-feira, caso o 
Governo aceite a proposta apre-
sentada pela Renamo para ela-
boração e aprovação do Modelo 
de Integração e Enquadramento. 

TVM e RM acusadas de violarem acordos e 
promoverem ódio contra partidos da oposição
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