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Frelimo estava “cansada” de Gilles Cistac

Hipócrita 
e ingrato
Hipócrita 
e ingrato

Gilles Cistac era: “um hipócrita que 
diz o que não pensa. A sua postura 
incomoda a todos” - Damião José

Segundo Damião José, a sua postura 
era de “ofensa e desafio aberto”.

França responsabiliza aos que promo-
veram ódio e insulto a Gilles Cistac. 

publicidade

“Este Governo deve ser muito comunicativo 
com o povo. Os membros deste Governo 
devem encarar o acesso à informação 
como um direito de cidadania consagrado 
na Constituição e na lei. A nossa acção 
deve ser alcerçada nos mais altos princípios 
da ética governativa, como a transparência, 
a integridade, o primado da lei, a 
imparcialidade, a equidade e a justiça 
social”. – Filipe Nyusi, Presidente da 
República de Moçambique; In: “Discurso 
da Tomada de Posse do Primeiro-Ministro, 
Ministros e Vice-Ministros”, proferido a 19 
de Janeiro de 2015.
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Quando ainda não secaram 
as lágrimas de milhares que se 
atiraram em indignação pela 
morte do Professor Catedrático 
e constitucionalista Gilles Cis-
tac, barbaramente assassinado 
na semana passada, parece não 
haver argumentos suficientes 
que destronem a tese de um 
assassinato por encomenda 
política. E o silêncio de Cis-
tac tinha um único interessado 

público: o partido Frelimo. 
A declaração justificativa 

de inocência feita um dia de-
pois da morte de Gilles Cis-
tac, pelo porta-voz do partido 
Frelimo, Damião José, segun-
do a qual “muitos cidadãos 
usam o seu direito de liberda-
de de expressão para insultar 
e caluniar a Frelimo e seus 
dirigentes, mas estão ainda 
vivos” mostra algum deses-

pero na lavagem de imagem.
Mas acima de tudo mostra 

que esta inevitável relação de 
“causa-efeito” colocou o par-
tido Frelimo numa camisa-
-de-forças, estando, agora, 
o partido no poder num in-
comum exercício jurídico 
social de inversão do ónus 
da prova. Ou seja, o próprio 
partido Frelimo sente-se cul-
pado até prova em contrário.

Gilles Cistac, 
“académico”que está no co-
municado da Comissão Polí-
tica do partido Frelimo, lido 
por Damião José, na passada 
quarta-feira, é diferente de 
Gilles Cistac “ingrato” lido 
num outro comunicado da-
tado de 18 de Fevereiro de 
2015, curiosamente também 

(Continua na página seguinte)

Para o partido Frelimo

Gilles Cistac era um “hipócrita 
e ingrato”

   
Gilles Cistac era 
“um hipócrita que 
diz o que não pensa, 
e defende causas 
que ele mesmo não 
acredita”
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“De hipócritas, aqueles que dizem o que não pensam, os moçambicanos estão cansados”

Primeiro colocaram em causa a sua competência académica depois o assassinaram 

lido por Damião José e di-
fundido pelo jornal Notícias, 
de 19 de Fevereiro de 2015.  

No calor do debate da pos-
sibilidade constitucional de 
criação de categorias adminis-
trativas superiores ao municí-
pio, “descoberta” por Cistac e 
que mais tarde se cunhou de 

“regiões autónomas” o par-
tido Frelimo veio no diz 18 
de Fevereiro de 2015, isto é, 
13 dias antes do assassinato 
de Gilles Cistac questionar 

a “coragem” de Gilles Cis-
tac em desafiar a Frelimo. 

De acordo com o jornal 
Notícias, para o partido Fre-
limo, personalizado pelo seu 

era necessário “ser académico 
para compreender”que com a 
sua postura Cistac estava a ser 
“desonesto e ingrato para os 
moçambicanos. Por isso, a sua 

porta-voz Damião José, Gil-
les Cistac era “um hipócrita 
que diz o que não pensa, e 
defende causas que ele mes-
mo não acredita” e que não 

postura incomoda a todos”.
“Será que o académico Cis-

tac, se estivesse na Argélia ou 
na França teria a coragem de 
assumir a postura que tem esta-
do a assumir, que é uma ofensa 
e desafio aberto à vontade do 
povo moçambicano?” questio-
nara o porta-voz da Frelimo.

Damião José questionou 
igualmente se o académico 
Cistac fazia “tais pronun-
ciamentos de livre e espon-
tânea vontade ou em cum-
primento e obediência de 
orientações daqueles que a 
todo o custo, tudo fazem para 
desestabilizar o país e retar-
dar o seu desenvolvimento”.

Para o partido Frelimo, 
Gilles Cistac era um “ingrato 
e mal-agradecido” para hos-
pitalidade e ao acolhimento, 
que lhe foram dispensados.

Segundo o jornal Notí-
cias, de 19 de Fevereiro, 
numa declaração condena-
tória e intimidatória a Gilles 
Cistac, Damião José disse 
que a postura do académico 
quando defende as regiões 
autónomas “é contrária aos 
valores elementares defendi-

(Continua na página seguinte)

(Continuação da página anterior)

   

Para o partido 
Frelimo, Gilles 
Cistac era um 
“ingrato e 
mal-agradecido” 
para 
hospitalidade e 
ao acolhimento, 
que lhe foram 
dispensados.
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dos em qualquer academia”.
Segundo Damião José, 

quando o académico Cistac 
vem a público defender a tese 
de haver espaço para a Re-
namo governar as províncias 
onde ganhou, bem como a 
perca de legitimidade da AR 
na ausência da Renamo, “ele 
mesmo tem a consciência de 
que está a faltar a verdade ao 
povo moçambicano, com a 
deliberada intenção de criar 
confusão nas pessoas em de-

fesa de interesses que só ele 
sabe que são alheios à vonta-
de do povo moçambicano”.

Para o partido Frelimo, Gilles 
Cistac tinha uma “postura en-
ganosa” e o partido Frelimo já 
estava cansado do académico.

“De hipócritas, aqueles 
que dizem o que não pen-
sam, defendem causas que 
eles próprios não acreditam 
apenas com intenção de de-
sestabilizar o país, os mo-
çambicanos estão cansados”, 

O porta-voz avisa que aque-
les que se esforçam, sob di-
versas formas, para desestabi-
lizar o país, um dia a história 
do povo os levará a compre-
ender que querer desafiar o 
povo é mesmo que querer “ 
parar o vento com as mãos”.

Portanto, destas declarações 
extrai-se o “cansaço” que o 
partido Frelimo já tinha de 
Gilles Cistac e os avisos que 
a Frelimo já havia emitido 
contra a “coragem” de Cistac.

(Continuação da página anterior)
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O Encarregado de Negó-
cios da França em Moçam-
bique, Cyril Gerardon,disse 
esta terça-feira em Maputo 
que o constitucionalista 
GillesCistac não merecia o 
tratamento a que foi dado 
pelo conjunto de pessoas 
que organizaram cruzadas 
para o insultar e vilipendiar.

Falando na cerimónia de 
velório que teve lugar esta 
terça feira em Maputo no 
Centro Cultural da Univer-
sidade Eduardo Mondlane 
(UEM) aquele diplomata 
francês disse que os auto-

res morais do assassinato 
de Gilles Cistac são os que 
o insultaram e promoveram 
intolerância contra o aca-
démico. “Ele não merecia 
ser insultado ou tratado de 
espião. Ele não merecia o 
ódio que alguns manifes-
taram para com ele. Todos 
aqueles que incapazes de 
debater com ele com argu-
mentos do Direito preferi-
ram o insulto, a rejeição, as 
acusações, e a intolerância 
devem questionar-se so-
bre a sua responsabilidade 
moral face a este drama”, 

anotou Cyril Gerardon.
Os restos mortais de 

Gilles Cistac vão enterrar 
ainda esta semana na sua 
terra natal em Touluse, 
França. Mas antes um im-
portante encontro para se 
assacar as responsabilida-
des do regime de Maputo, 
deverá acontecer amanhã 
quinta-feira em Paris entre 
o ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação 
de Moçambique, Oldemi-
ro Baloi, e o seu homólo-
go gaulês, Laurent Fabius.

Autoria moral deve ser atribuída aos 
que insultaram Gilles Cistac

de Moçambiquede Moçambique
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ram o meu tesouro, que eu 
tinha de mais importante em 
minha vida. Minha vida já 
não faz sentido, que me ma-
tem, assim irei ao encontro do 
meu pai e vamos rir das vos-
sas caras de merda por serem 
tão burros. Claro que todo o 
mundo sabe até os analfabe-
tos sabem que foram vocês.”

Rosimele escreve: “a sede 
do poder vos sobe à cabeça 
até chegar ao ponto de con-

tratar bandidos para matar 
alguém”. “Fizeram com o 
meu pai o que fizeram com 
Cardoso? Por eles não te-
rem medo de vos enfrentar”.

Numa outra publicação 
em que convidava amigos e 
estudantes do pai para a des-
pedida, Rosimele Cistac fez 
questão de sublinhar que não 
quer membros do partido Fre-
limo em sua casa. (Redacção)

A única filha do constitucio-
nalista Gilles Cistac vem rea-
gindo nas redes sociais, desde 
à morte do seu pai. Na passada 
quarta-feira, Rosimele Cistac, 
de 17 anos de idade, que está 
inconsolável, escreveu na sua 
página do Facebook a acusar os 
assassinos do seu pai de serem 
“caras de merda” e “burros”.

Rosimele questiona até aon-
de vai “a fome” do regime 
“pelo poder”. “Onde está a 

liberdade de expressão neste 
país, onde está a consciência 
de um ser humano?”, pergunta.

Numa mensagem de alto 
teor emocional, Rosimele 
Cistac sugere aos algozes do 
pai que a assassinem tam-
bém. “Que me matem, não 
tenho medo de vocês, ago-
ra menos do que nunca.”

Para a filha de Cistac será em 
vão cobrar justiça na morte do 
seu pai, porque, segundo deu 

a entender, foi o regime que 
tirou a vida ao seu pai. “Estão 
felizes? Assassinaram o único 
homem que tinha a coragem 
de vos encarar e mostrar a 
este país o que é a Constitui-
ção. Não será possível fazer 
justiça, pois foi justiça que 
baleou o meu pai”, lê-se no 
comentário por ela publicada.

A única filha de Cistac tem 
a certeza de que foi o poder 
que eliminou o pai. “Mata-

A reacção da única filha de Gilles Cistac 

“Mataram o único homem que teve 
coragem de vos enfrentar e mostrar 
o que é a Constituição” 

de Moçambiquede Moçambique

Investimento Atractivo
com Obrigações 
Visabeira Moçambique

Mais informação disponível no site www.bolsadevalores.co.mz/visabeira.
Subscrição em qualquer Instituição Financeira.
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Compre Obrigações 
Visabeira Moçambique 
e comece a ganhar 13% *

Período de subscrição de 02 de Março de 2015 a 13 de Março de 2015

ORGANIZAÇÃO
E MONTAGEM

publicidade

Rosimele Cistac (a segunda da esquera para a direita) na companhia dos avós 
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A morte de um “ingrato 
e hipócrita”! 

Uma entrevista publicada no Jornal Notícias, edição de 19 de Fe-
vereiro de 2015, prova que o que dissemos aqui neste mesmo es-
paço a semana passada, não é fruto de imaginação ou de preguiça 
de raciocínio. É, antes, o retrato mais fiel do que verdadeiramente 
aconteceu ao Prof. Gilles Cistac. 

Depois de uma reunião da Comissão Política do partido Frelimo, 
a direcção máxima do partido no poder, mandatou o seu porta-voz, 
Damião José para traçar aquilo que na óptica do partido Frelimo, 
era o perfil de Gilles Cistac. E Damião José que nunca fala o que 
não foi ordenado a falar, foi muito cristalino e didáctico na exposi-
ção do “perigo de morte”. 

Da entrevista que Damião José concedeu ao Jornal Notícias, ex-
trai-se que a direcção máxima do partido Frelimo, reuniu e debateu 
Gilles Cistac. Não debateu os argumentos jurídicos do Catedráti-
co. Debateu o homem francês de “raça branca” que vivia em Mo-
çambique desde 1993 “graças a boa vontade do partido Frelimo”. 
Não debateu nenhuma linha da possibilidade constitucional de se 
criarem unidades administrativas superiores à categoria da autar-
quia. Ou seja: a Frelimo não debateu as ideias de Cistac. Debateu 
a “coragem e afronta” de Gilles Cistac e estudou formas de calar 
“o branco”.

É preciso compreender que a aparição pública da Comissão Polí-
tica do partido Frelimo, foi uma espécie de consolidação da agenda 
de assassinato de carácter que vinha sendo levada a cabo pelas cha-
madas tribunas de incitamento do ódio, intolerância e do racismo 
personificadas pela Televisão de Moçambique, Rádio Moçambique, 
Agência de Informação de Moçambique, Diário de Moçambique, 
Jornal Notícias, Jornal Domingo e outros órgãos de comunicação 
social que gravitam a volta do edifício da antiga Pereira do Lago. 
Estes órgãos desempenharam um papel crucial na propagação do 
ódio e do racismo com os habituais préstimos dos elementos da 
seita da intolerância do G 40.   

Ficou claro que a primeira medida foi mesmo linchar publica-
mente Gilles Cistac em declarações de uma irresponsabilidade que 
ficam ainda por analisar. 

De acordo com o jornal Notícias, para o partido Frelimo, perso-
nalizado pelo seu porta-voz Damião José, Gilles Cistac era “um 
hipócrita que diz o que não pensa, e defende causas que ele mesmo 
não acredita” e que não era necessário “ser académico para com-
preender” que com a sua postura, Cistac estava a ser “desonesto e 
ingrato para os moçambicanos. Por isso, a sua postura incomoda a 
todos”.

Ou seja: o partido Frelimo analisou Gilles Cistac e concluiu que 
não se estava perante um académico. Estava-se mesmo perante a 
um hipócrita, ingrato e incómodo. A Gilles Cistac valeram-lhe es-
tes três ultrajantes epítetos pelo simples facto de ter encontrado na 
Constituição da República, algo que a Frelimo não leu, ou leu e 
fingiu que não leu por questões de conveniência. 

De que lado reside aqui a arte da hipocrisia? Mais do que a hipo-
crisia, de que lado existe, aqui, uma espécie de culto à ignorância? 

Prosseguindo com a sua odisseia difamatória e intimidatória, terá 

Damião José, em representação ao partido Frelimo questionado 
que: “será que o académico Cistac, se estivesse na Argélia ou na 
França teria a coragem de assumir a postura que tem estado a assu-
mir, que é uma ofensa e desafio aberto à vontade do povo moçam-
bicano?” 

Resta-nos perguntar ao partido Frelimo, o que aconteceria se Gil-
les Cistac estivesse na Argélia? O que aconteceria se Gilles Cistac 
estivesse na França a defender a Constituição? Seria assassinado? 
Cabe ao partido Frelimo nos explicar quais são os riscos que um 
cidadão corre num País como Argélia e França pelo simples e pa-
triótico facto de defender a Constituição. 

Na parte final do seu aviso de “perigo de morte” a Gilles Cistac, o 
partido Frelimo diz-se “cansado” de aturar hipócritas “aqueles que 
dizem o que não pensam, defendem causas que eles próprios não 
acreditam”. Quanto a nós, a declaração de cansaço é, per si, muito 
elucidativa de que Gilles Cistac “foi longe demais” e era preciso 
“pôr um travão” para salvaguardar os interesses do partido Frelimo. 

Se a Frelimo estava cansada de Gilles Cistac é por inferência nor-
mal que o mesmo partido Frelimo tenha tomado medidas para calar 
um “incômodo” e porque já não tinha paciência de o aturar. Estava 
“cansado”, nas palavras de Damião José.

Um dia depois de se ver livre do “hipócrita”, “ingrato”, e “incô-
modo”, isto é na passada quarta-feira, o partido Frelimo ensaiou 
uma emenda de declaração de inocência que saiu pior que o soneto. 
Ou seja: no lugar de se distanciar de práticas macabras acabou es-
clarecendo que a matança é, de facto, uma arte sua. 

Para justificar a sua alegada inocência o mesmo Damião José veio 
a público informar que a Frelimo não assassinou Gilles Cistac por-
que “muitos cidadãos usam o seu direito de liberdade de expressão 
para insultar e caluniar a Frelimo e seus dirigentes, mas estão ainda 
vivos”. 

Atentemos a este período. Na óptica da Frelimo: usar da liberda-
de de expressão para falar da Frelimo e continuar vivo, é porque 
a Frelimo assim o permite. Ou seja: no dia que a Frelimo estiver 
“cansada” não se poderá continuar vivo criticando a Frelimo. Ou 
seja: criticar a Frelimo e continuar vivo é uma questão de tempo. 
“Ainda estão vivos”, é uma espécie de enunciado cuja disposição 
poderá conhecer outro desfecho mais tarde. 

É caso para dizer que o constitucionalista Gilles Cistac não teve 
sorte. Não conseguiu criticar e continuar vivo. Criticou até onde já 
não dava para continuar vivo.

E tal como anotámos na semana passada a tal de comunidade in-
ternacional que hoje chora, tem a sua quota parte no assassinato de 
Cistac. Foi este regime que legitimaram em Janeiro ao afirmarem 
que as graves irregularidades “não influenciaram” as eleições. Uma 
eleição que no mínimo deveria ter sido anulada, a União Europeia 
que se confundiu com a União Africana de Robert Mugabe, com a 
particularidade de Mugabe não ser cínico, tratou de lhe passar pa-
ninhos quentes e lhe conferir toda legitimidade. Na verdade Cistac 
e a Constituição foram assassinados em Outubro, com a ajuda da 
comunidade internacional. de Moçambiquede Moçambique
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Por Matias Guente

Quando o assassino 
é o juiz! 

Mwathumuno

O que me impressiona 
em Moçambique não é ca-
pacidade do partido Freli-
mo em fazer mal às pessoas. 
Endenta-se aqui o mal como 
um circunscrito acto de tor-
turar e até assassinar, que é 
a subdivisão máxima da mal-
dade e o muro mais alto da 
estupidez humana. Não me 
impressiona e já nem assus-
ta o facto de eu saber que a 
Frelimo assassina pessoas e 
depois envia condolências às 
famílias enlutadas. Não é isso 
que me impressiona. Nem 
tão pouco me causa mossa o 
facto de eu saber que a qual-
quer altura também posso ser 
vítima de uma encomenda de 
morte, com retoques disfar-
çantes do tipo atropelamento, 
bala perdida, envenenamento 
em restaurante, sabotagem de 
viatura ou mesmo acidente de 
viação. Estas possibilidades 
não me assustam. Não me as-
susta a ideia de saber que es-
tamos numa coutada em que 
o pensamento próprio paga-
-se com a vida própria. Isso 
também não me assusta. Tal 
como não me causa o míni-
mo desconforto o facto de eu 
saber que o que eles querem 
é que todos pensemos segun-
do a estupidificante lógica de 
rebanho, em que a directiva 
máxima é reproduzir e seguir. 
Tudo isso não me assusta.

Provavelmente o estimado 
leitor já esteja com os nervos 
à flor da pele perguntando a 
si mesmo: “Mas, afinal, qual 
é o acto susceptível de causar 
um valente susto a este fula-
no?”. Pois então lhe digo e 
apresento desde já as minhas 

indulgências pela provável 
decepção. O que me assusta, a 
mim, é a incomum capacida-
de que todos nós temos de nos 
esquecermos das coisas facil-
mente. Isso, sim, me causa o 
maior medo. Esta espécie de 
amnésia colectiva que nos tol-
da o discernimento e reduz os 
acontecimentos que vivemos 
a autênticos “take-aways”. 
Assusta-me o nosso esque-
cer colectivo. E é isso que os 
algozes usam para inspirar 
e anexar confiança aos seus 
próximos actos macabros. 
Esquecemo-nos facilmente, e 
para eles ainda bem, porque 
o esquecimento colectivo ou 
singular dá lugar à repetição 
de um acto passado como 
sendo novo, com o condão 
de suscitar uma reacção do 
passado, mas que, devido ao 
esquecimento, parece nova. 

O refrão de exigência co-
lectiva de justiça que esta-
mos a ouvir desde a manhã 
de terça-feira – quando, já 
crivado de balas, o professor 
catedrático Gilles Cistac era 
contabilizado como coefi-
ciente de um Estado dirigido 
por criminosos – é fruto dessa 
amnésia colectiva. E há uma 
pergunta básica que sustenta 
toda esta tese: “A quem esta-
mos a pedir justiça?”. A res-
posta sincera a esta questão 
faz lembrar o período áureo 
da brutalidade feudal, tempo 
em que as mulheres violadas 
tinham de comparecer a uma 
tribuna de “justiça” e, para 
sua falta de sorte, encontra-
vam lá o mesmo senhor que 
as violou, não na condição de 
acusado ou suspeito, mas na 

condição de juiz, que, curio-
samente, tinha todas as provas 
de que a vítima era culpada.

A quem estamos nós a exi-
gir justiça? Uma incursão à 
história das execuções pro-
movidas por este mesmo re-
gime mostra-nos que estamos 
num exercício amnésico de 
exigir algo que já exigimos 
e a entidades erradas. E, de-
vido à amnésia, estamos a 
exigir hoje da mesma forma 
o que não nos foi dado no 
passado, quando exigimos de 
similar maneira. Quando foi 
assassinado Carlos Cardoso, 
exigimos justiça. Tecnica-
mente nada aconteceu, e da-
mos graças ao tempo, que tem 
feito a sua própria justiça. 

Assassinaram Siba-Siba 
Macuácua, exigimos justiça, 
e nada foi feito. Assassina-
ram Orlando José, exigimos 
justiça, e nada foi feito. Ou 
seja, estamos num acto circu-
lar, que não nos está a levar a 
lado algum senão para a mor-
te de mais cidadãos que deci-
diram abraçar a integridade.

A amnésia colectiva está 
a levar-nos a exigir justiça 
numa situação em que o juiz 
é o assassino. Veja-se, por 
exemplo, que ontem a Polícia 
da República de Moçambique 
já tinha uma tese racista de que 
Cistac “foi baleado por um ci-
dadão de raça branca”, quan-
do testemunhas dizem que no 
carro não havia nenhum cida-
dão de raça branca. Só nas de-
clarações de Arnaldo Chefo, o 
porta-voz da PRM, já é possí-
vel saber de que lado joga o 
juiz a quem estamos a exigir 
justiça. E como que a respon-

der à evolução dos tempos, 
aqui já não é o sistema feudal 
de condenar à prisão. Na era 
moderna, quando o violador 
é juiz, condena-se a vítima 
não a uma pena de prisão, 
mas condena-se ao esqueci-
mento, convocando para tal 
umas investigações que nunca 
mais terminam e, consequen-
temente, nunca produzem re-
sultados. No “caso Cardoso”, 
houve uma investigação que 
foi conduzida até aos autores 
materiais, mas foi desviada 
exactamente quando a inves-
tigação estava com o braço 
esticado para bater à porta do 
autor político e moral do acto. 
No caso de Siba-Siba, a víti-
ma foi condenada ao esqueci-
mento. Orlando José também 
foi condenado ao esqueci-
mento. O juiz é o assassino. 

Dentro dos próximos dias, 
Cistac será também condena-
do ao esquecimento. O juiz 
é o mesmo. É o assassino de 
todos os outros. Mas, devido 
à amnésia, esquecemo-nos 
facilmente do carácter deste 
juiz a quem hoje suplicamos 
justiça. Estamos a exigir jus-
tiça com métodos e à entidade 
errada. No lugar de justiça, te-
mos que exigir um novo juiz. 
Exigir um novo juiz é a mí-
nima exigência de justiça que 
podemos fazer. Agora, como 
se exige um novo juiz, não sei 
lá muito bem. Mas a indigna-
ção colectiva e o cansaço de 
todos estes anos que anda-
mos a aturar assassinos a se-
rem juízes das desgraças que 
eles próprios causam pode 
ser um bom ponto de partida.

   

Assassinaram 
Siba-Siba 
Macuácua, 
exigimos justiça, 
e nada foi feito. 
Assassinaram 
Orlando José, 
exigimos justiça, 
e nada foi feito. 
Ou seja, estamos 
num acto circular, 
que não nos está 
a levar a lado 
algum senão para 
a morte de mais 
cidadãos que 
decidiram abraçar 
a integridade.

publicidade
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Opinião

Por Noé Nhantumbo

O trilho da morte já 
é antigo

Em nome da revolução ou de 
qualquer outro artifício conve-
niente construído deve haver 
capacidade de discernir que o 
assassinato político é de gé-
nese antiga em Moçambique.

O caminho para a indepen-
dência nacional tem exemplos 
bastantes para elucidar quem 
esteja interessado em conhecer 
um lado negro da nossa his-
tória que alguns recusam que 
os moçambicanos conheçam.

Embora seja compreensível 
que quando se luta a morte é 
uma das consequências direc-
tas, outra coisa diferente é mon-
tar ou pretender fundar um esta-
do em alicerces dessa natureza.

A cultura da morte como so-
lução de litígios e desinteligên-
cias mina a possibilidade de a 
tolerância reinar e das pessoas 
viverem em paz e concórdia.

Mesmo antes da morte pre-
matura de Eduardo Mondlane, 
o movimento de libertação mo-
çambicano sofria de assassinatos 
de génese e motivação política.

De uma maneira claramente 
suspeita as autoridades judiciais 
e policiais nacionais não têm 
conseguido trazer a público re-
sultados de seu trabalho visan-
do o esclarecimento de crimes.

Cidadãos são baleados e mor-
tos, asfixiados ou raptados mas 
pouco ou nada acontece ao ní-
vel dos órgãos com responsa-
bilidade neste tipo de assunto.

Fala-se e torna-se a fa-
lar, declarações são proferi-
das e aparentemente existe 
um interesse de esclarecer os 
casos, só que a maioria aca-
ba esquecida e arquivada.

Pelo que se pode depreender, 
existem comandos concretos 
que impedem que as inves-
tigações tenham o seu curso 
normal ou que se reúnam con-
dições humanas e tecnológicas 
para que as autoridades fun-
cionem e produzam resultados.

Com o acumulado de casos 
e com o tratamento que tem 
recebido por parte das auto-
ridades policiais e judiciais, 
torna-se descabido defender 

que não existe partidariza-
ção destas instâncias oficiais.

O poder político sempre que 
coincide com o executivo e 
quando possui influência ex-
cessiva sobre os poderes le-
gislativos e judiciais, concorre 
para a derrapagem de processos 
democráticos, policiais e judi-
ciais sempre que estes possam 
influir na mudança do status.

A paralisia institucional e a 
escassez de resultados, sempre 
que se exige, não são unicamen-
te obra ou produtos da incapa-
cidade dos agentes policiais.

Vimos durante as eleições 
de 2014 que a PRM em Gaza 
não conseguiu prender e diri-
gir aos tribunais os autores da 
restrição de actividades polí-
ticas pelos partidos da opo-
sição naquele ponto do país.

Fogo posto e violência po-
liticamente motivada verifica-
ram-se noutros pontos do país, 
tendo havido vítimas humanas, 
mas isso não foi suficiente para 
levar as autoridades a agirem 
conforme está plasmado na lei.

Por declarações verbais, en-
tanto que porta-vozes de um 
partido, viu-se a PGR e PRM 
céleres em prender Malague-
ta e Muchanga, alegadamen-
te por incitação à violência.

Verónica Macamo e outros 
membros seniores da Fre-
limo já se manifestaram de 
igual modo, mas nada lhes 
aconteceu judicialmente.

Esta maneira de tratar os 
assuntos indica e demons-
tra que o poder executivo e 
judicial estão “inclinados”.

Construir uma sociedade 
democrática acarreta e sig-
nifica fazer escolhas concre-
tas e possui uma dimensão 
moral e ética sem as quais 
tudo se torna uma fachada.

Enganam-se os políti-
cos de proa e outros quando 
julgam que podem isolar-
-se do meio que os rodeia.

Instituir regras e procedimen-
tos a executar por uns e não por 
outros, impedir que a lei esteja de 
todos e tudo mina justiça social.

Um emaranhado de procedi-
mentos protocolares e preten-
samente símbolos da existên-
cia de um sistema democrático 
e de um estado de direito não 
constituem em si tais situações.

Crime é crime e todos de-
vem ser tratados com o rigor 
da lei, independentemente do 
sujeito que os tenha cometido.

A impunidade judicial en-
raizada no país supostamente 
visando proteger “as estrutu-
ras” ligadas ao “partido di-
rigente do Estado e da so-
ciedade”, eram práticas do 

passado partido único que 
ainda não foram eliminadas.

Quantas vezes não se tem a 
percepção de que um coman-
dante provincial ou distrital 
ou de esquadra da PRM está 
a obedecer a comandos par-
tidários, que está a cumprir 
instruções ou ordens do se-
cretário do partido no poder?

Os ataques nas redes sociais 
de natureza xenófoba e racista 
contra cidadãos moçambicanos, 
multiplicados em alguns jornais 
públicos a coberto de pseudó-
nimo ou abertamente, consti-
tuem um recuo político? Ou 
são unicamente uma forma ma-
quiavélica de gerir um proces-
so pós-eleitoral que não correu 
a contento de certas pessoas? 

Se a autonomia regional/
provincial é tão temida e re-
chaçada por certos círculos 
afectos ao partido Frelimo, 
será pelo receio de perca de 
influência e de acesso exclusi-
vos a fontes de receitas como 
são os minerais e a madeira?

Abortada a ideia de uma so-
lução ao estilo de Angola ou 
de Moscovo no que se refere 
à manutenção do poder execu-
tivo ficou complicado e com-
plexo para alguns estrategas 
desenharem saídas satisfatórias.

O desespero e desnortea-
mento são notórios em certos 
quadrantes políticos nacionais.

Para uns 2014 foi o fim da 
estrada, pois, mais uma vez, 
não conseguiram eleger se-
quer um deputado. Embora 
estejam em termos práticos 
mortos, não querem reconhe-
cer os factos e aproveitando-
-se de uma comunicação social 
pronta a promover a divisão 
aparecem, ocasionalmente, a 
opinar e a sugerir para o vento. 

Para outros, a perda efecti-
va de assentos no Parlamento 
constitui uma derrota “amarga” 
que deita por terra a tese de que 
a sua permanência no poder 
era “um imperativo nacional”.

Sem apoio e concurso de uma 
ala importante do partido Freli-
mo, houve e regista-se uma bai-

xa de qualidade no seu trabalho 
político. De maneira visível e 
perceptível já não se pode fa-
lar de fissuras ou simples dife-
renças. Há um desfasamento 
estratégico entre membros se-
niores daquele partido que, ob-
viamente, têm consequências na 
gestão dos dossiers nacionais.

E, como consequência, a 
gestão pós-eleitoral está a 
sofrer percalços de vulto.

Típico de cegueira ou miopia 
política, alguém está a tomar 
decisões sem se importar com 
as consequências. Alguém or-
denou que Gilles Cistac fosse 
assassinado como se isso fos-
se resolver algum problema 
ou enviar uma mensagem pa-
ralisante para outros críticos.

O que está a ser contes-
tado pela oposição política 
em Moçambique não se re-
solve com a eliminação fí-
sica de quem quer que seja.

Desanuviar o país, gerir 
a crise faz-se com conten-
ção e inteligência e não com 
violência bárbara e gratuita. 

Urge interromper o trilho 
da morte através de medi-
das concretas de responsa-
bilização política e judicial.

Aos “libertadores”, aos “com-
batentes pela democracia” essa 
é a maior herança que Moçam-
bique vos pede que deixem 
para as gerações vindouras.

Não queremos “puros, ima-
culados” arvorando-se do 
direito da vida e da morte.

Queremos dignidade e hom-
bridade, justiça e respeito pelos 
outros num quadro nacional 
inclusivo, longe de dogmas e 
associações delinquentes…

Basta de barbaridades e de 
sangue de inocentes derramado 
para que alguém possa exibir 
pompa, luxo, ouro ou diamantes.

São os moçambicanos e 
mais ninguém que têm de as-
sumir suas responsabilida-
des e honrar o sangue fres-
co de um herói e visionário.

Não basta só marchar 
nas ruas ou no Facebook…

de Moçambiquede Moçambique

...Acomodação, conveniência, conluio e cumplicidade consequentes

   

Alguém 
ordenou 
que Gilles 
Cistac fosse 
assassinado 
como se isso 
fosse resolver 
algum problema 
ou enviar uma 
mensagem 
paralisante 
para outros 
críticos.
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Por Amade Camal

Radicalização

Direitos Fundamentais

Os actos extremos, anor-
mais e/ou fora de comum são 
designadamente chamados de 
radicais. Os regimes ditato-
riais, fascistas e autocratas, 
entre eles os religiosos, tomam 
medidas radicais contra tudo e 
todos que se opõem à sua go-
vernação e/ou evidenciem pen-
samentos diferentes. Foi assim 
em todo mundo desde USA, 
UE, Rússia, China, Índia, Chi-
le, Brasil, África, Médio Orien-
te, até mesmo em Países Nór-
dicos tidos como exemplo dos 
direitos humanos e liberdades.

Após a Segunda grande 
Guerra Mundial, as socieda-
des confiaram menos nos seus 
líderes, ficaram mais vigilan-
tes, organizaram-se em grupos 
(partidos políticos, associa-
ções, clubes, ONGs) com o 
objectivo de escrutinar a go-
vernação e seus líderes. Viveu-
-se uma época de paz, demo-
cracia, direitos e liberdades, 
descolonização, crescimento 
económico, qualidade de vida 
e liberdade de expressão. O 
mundo viu crescer uma classe 
média - grupos da sociedade 
que partilham valores cívicos 
- que pela sua identidade pas-
saram a ser o fiel da balança 
sócio-económica e política.

A liberdade de expressão 
como leme da fiscalização não 
dava espaço aos governantes 
ou líderes que não garantis-
sem os direitos fundamen-
tais e um Estado de Direito.

Lembro-me, por exemplo, 
quando os Sindicatos Europeus 
boicotaram o embarque de 
mercadorias para África do Sul 
por protesto ao Racismo, obri-
gando a que os seus governos 
seguissem o mesmo caminho. 
Este boicote foi uma das ferra-
mentas mais eficientes contra 
o apartheid. Os movimentos 
de Libertação, em África e na 
América Latina, foram outro 
grande exemplo de como as 
massas conduzidas pela clas-
se média podem levar a bom 
porto os destinos das Nações.

As eleições multipartidá-
rias trouxeram alguma rotina 
às decisões dos cidadãos, re-
duzindo o activismo político-

-social - se não concordamos 
vamos votar e mudamos o go-
verno - até  que os dirigentes 
maquiavélicos começaram a 
manipular através de fraudes 
e utilização de sistemas eleito-
rais viciados, associado a dis-
cursos com falsas promessas.

O conforto de uma qualidade 
de vida e a boa-fé na capaci-
dade do Estado de Direito em 
garantir a estabilidade demo-
crática, retirou à classe média 
o seu papel de fiscalizador. Em 
safety, ciência que previne aci-
dentes, definem-se as regras de 
ouro incontornáveis tratando 
os incidentes com alarme de 
aproximação de acidentes. Ou 
seja, se os incidentes (quase um 
acidente) forem tratados com 
seriedade e antecipação, muito 
dificilmente os acidentes acon-
tecerão. As sociedades demo-
cráticas que não tratam as ame-
aças com relevância necessária 
serão vítimas de “acidentes” 
como o do Siba Siba Macua-
cua, Carlos Cardoso, Juiz Sili-
ca, Gilles Cistac, entre outros.

É inaceitável que durante 
30 meses, aproximadamente, 
cidadãos (homens, mulheres e 
crianças) fossem sequestrados, 
raptados, chantageados sem 
que as autoridades tenham ma-
nifestado, pelo menos, algu-
ma preocupação. Mais grave 
se torna quando sabemos que 
os polícias bons estão seques-
trados pelos polícias maus. 
Todavia, a sociedade - em 
particular a classe média - es-
teve ausente deste(s) debate(s), 
muito por culpa de um sistema 
de governação que ameaça-
va quem ousasse manifestar-
-se contra o crime organizado.

Porque não contestamos as 
ameaças, os  “mafiosos” de-
ram um passo adiante e mate-
rializaram os seus actos - as-
sassinando, os seus intentos, 
num claro sinal de desespero. 

Os intelectuais são a can-
deia que ilumina a frente, a sua 
participação no combate pelo 
Estado de Direito é crucial. A 
sua “molecagem”  através do 
silêncio ao injusto é um certi-
ficado de des-intelectualidade 
de si próprio e da classe a que 

pertencem. Todas as socieda-
des e classes terão de combater 
pelos seus direitos em todas as 
épocas. A ausência desse com-
bate significa cumplicidade 
entregando o ouro ao bandido. 
Pior ainda, significa condenar 
os seus filhos e netos a vive-
rem numa  sociedade dirigida 
por malfeitores, independente-
mente do seu grau académico, 
da sua conta bancaria, do seu 
estatuto, o que significa que se 
estaria a contribuir para a des-
graça das nossas famílias. Será 
este o nosso objectivo que por 
sua vez culmina com o silên-
cio de todos nós? Como pode 
alguém dar aulas, proteger as 
pessoas de doenças, garantir a 
segurança pública, falar para 
a comunicação social (tele-
visões, rádios e jornais), exi-
bir diplomas universitários, 
exigir estatutos e privilégios 
de Magistrados e Deputados, 
procurar melhor educação 
para seus filhos e, simultanea-
mente, deixar o futuro de seus 
filhos entregue a bandidos? 
Quem, de facto, somos nós?

Este fenómeno de assas-
sinatos tem vindo a reapa-
recer num claro sinal de 
mudança da justiça global:

Há três semanas, nos USA - 
Nova Iorque - morreu o jorna-
lista da CBS com 73 anos Sr. 
Bob Simon, numa 4ª feira. No 
dia seguinte morreram mais 
dois jornalistas da New York 
Times e NBC, respectivamen-
te, os Srs. David Carr e Ned 
Colt, ambos de 58 anos. Os as-
sassinados tinham em comum 
uma organização que investi-
gava o envolvimento do Go-
verno dos USA no bombardea-
mento das torres gémeas 9/11.

Na Rússia, a 15 dias atrás, 
foi assassinado em plena 
zona nobre - Kremlin - o Sr. 
Nemtsov, líder da oposição 
(porque tentava juntar pro-
vas do envolvimento da Rús-
sia na guerra da Ucrânia).

No mês passado terroristas 
assaltaram o Jornal Charlie 
Hebdo, em Paris, e assassi-
naram 12 civis e um polícia 

de origem árabe. O relatório 
dos investigadores France-
ses alegava que os terroristas 
foram altamente treinados, 
eficazmente acima da média. 
Ou seja, um comando especia-
lista naquele tipo de assalto. 

Passados os momentos do 
choque emocional, os jornalis-
tas começam a fazer perguntas 
uma vez que a  “estória” ori-
ginal não completa o puzzle: 
Se Eram três terroristas, dois 
entraram nas instalações e um 
conduzia o veículo, onde está 
o terceiro terrorista já que os 
Irmãos Kouachi foram mortos 
pela polícia! Sabe-se que no 
dia do assalto, a polícia disse 
que o condutor - um jovem 
francês de origem árabe - dei-
xara ficar a carta de condução 
no veículo do assalto. Após 
anúncio,  nos mídia, sobre os 
presumíveis terroristas, o acu-
sado de ser motorista apre-
sentou-se na esquadra policial 
com o álibi indestrutível bem 
como com a sua identificação 
e foi posto em liberdade. Os 
Irmãos Kouachi puseram-se 
em fuga, até serem abatidos 
pela polícia. Afinal quem era 
o terceiro terrorista? Porque 
terminou a caça ao homem? 

Estas investigações da socie-
dade civil são, normalmente, 
subsidiadas pelos governantes, 
eles próprios membros dessa 
sociedade, magistrados e polí-
cias bons, que não compactu-
am e nem comprometem o seu 
futuro e/ou o dos seus filhos, 
cumprindo a missão para que 
foram incumbidos, através do 
juramento perante a lei para 
servir a sociedade e a Pátria.

Compatriotas, a classe mé-
dia não se identifica pela mar-
ca e modelo do carro, pela 
zona onde vive, pela marca 
das suas roupas e carteiras, 
pela soltura dos cabelos, pe-
los restaurantes e bares que 
frequenta, muito menos pela 
contribuição elevada que faz 
para caridade. A Classe mé-
dia identifica-se partilhando 
valores cívicos, para construir 
um País melhor para todos.

O Povo é o patrão!
A luta continua,

Opinião

de Moçambiquede Moçambique

   

As sociedades 
democráticas 
que não tratam 
as ameaças 
com relevância 
necessária 
serão vítimas 
de „acidentes” 
como o do Siba 
Siba Macuacua, 
Carlos Cardoso, 
Juiz Silica, 
Gilles Cistac, 
entre outros.
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Opinião

Estabilidade 
macroeconómica

Por João Mosca

A ideia que Moçambique tem 
estabilidade macroeconómica é 
muito incluída nos discursos, 
políticos e também pelo Banco 
de Moçambique. É a adaptação 
dos slogans “Moçambique vai 
bem”, “crescimento robusto” e 
outros de propaganda política. 

Um dia, falando com um 
dos técnicos de uma missão 
do FMI, depois de um discurso 
justificativo do Fundo, pergun-
tei-lhe se achava mesmo que 
Moçambique era uma econo-
mia estável e robusta. Ele res-
pondeu-me com um sorriso no 
canto da boca: bem, conside-
rando o contexto da região e de 
África, Moçambique é estável. 
Num outro momento fiz a mes-
ma pergunta a um economista 
de renome internacional. Ele 
respondeu: interessa ao FMI 
e ao Banco Mundial legitimar 
as suas políticas falhadas. E 
assim, os trapezistas politico-
-sociais, jogam no equilíbrio 
externo e na propaganda do-
méstica reforçada por algumas 
organizações internacionais.

O autor sempre disse e es-
creveu que a economia de 
Moçambique não é estável 
nem o crescimento é robus-
to. Este texto fundamenta a 
opinião á volta da suposta es-
tabilidade macroeconómica.

Não vou defender a opinião 
com base nos graus de risco 
de segurança (conflito arma-
do e conflitualidade social), 
do ambiente de negócios e da 

competitividade da economia 
moçambicana, da instabilidade 
e debilidade das instituições, 
dos níveis de corrupção, da de-
sadaptação e fragilidade do sis-
tema judicial, das assimetrias 
e distorções dos mercados, da 
pobreza e das desigualdades 
sociais, das agressões ao am-
biente, da exploração predado-
ra e insustentável dos recursos 
naturais, etc. Se defendesse a 
instabilidade com base nestas 
realidades e correspondentes 
variáveis de medição, seria 
apontado de socio-economista, 
sociólogo, politiqueiro, crítico 
e, para alguns já fora de moda, 
um apóstolo da desgraça e anti 
patriota. Os paradigmas da in-
terdisciplinaridade e da com-
plexidade são considerados por 
alguns, como uma debilidade, 
uma fuga à técnica económi-
ca à moda dos Chicago boys.

Vou defender a instabilidade 
macroeconómica limitando-me 
ao campo economicista que se 
esconde por detrás de uma tec-
nocracia yupi dos defensores 
dessa frase. Ou, porventura, de 
uma tecnocracia incompetente. 

Neste âmbito, a estabilidade 
macroeconómica é avaliada 
através de vários indicadores. 
De entre outros possíveis de 
serem utilizados e que com-
põem o conceito restrito de 
estabilidade macroeconómica, 
utilizam-se os seguintes: cres-
cimento, inflação, despesas 
públicas, dívida orçamental e 
externa, taxa de cobertura da 

balança comercial, poupança, 
investimento e emprego. De 
uma forma sintética apresen-
tam-se os indicadores referidos.

• Como é sabido, a econo-
mia cresce a um ritmo elevado 
durante um período longo, o 
que é, por si só, um sinal posi-
tivo da economia. Os sectores 
que no último ano mais têm 
crescido não são os produto-
res de bens para o mercado 
interno (produção alimentar 
e indústria transformadora). 
Assiste-se a uma terciariza-
ção da economia e a desin-
dustrialização. A acumulação 
é transferida para o exterior.

• A inflação tem diminuído 
de forma importante atingin-
do níveis aceitáveis (inferior 
a 3%). No entanto, existem 
variações inter-anuais signi-
ficativas o que revela alguma 
instabilidade devido à falta de 
domínio dos factores inflacio-
nários (demanda fortemente 
segmentada por níveis de ren-
dimento reflectindo desigual-
dades sociais, défice de oferta 
de alguns bens e serviços em 
consequência da baixa concor-
rência, política monetária e fis-
cal expansivas, subida salarial 
acima da inflação e da produ-
tividade, obtenção de rendas, 
negócios pouco transparentes, 
variações nos preços interna-
cionais, etc.). Ainda a destacar 
que a inflação de bens alimen-
tares é superior à inflação de 
outros grupos de bens e servi-
ços e acima da inflação do con-
junto da economia, com efeitos 
negativos sobre a pobreza e o 

poder de compra dos mais po-
bres que dedicam grande par-
te dos rendimentos familiares 
na aquisição de bens e servi-
ços de primeira necessidade.

• O défice e a dívida orça-
mental sem recursos externos é 
elevada e com tendência a au-
mentar, colocando em situação 
de dívida de sustentabilidade 
perigosa e serviços da dívida 
com taxas de juro elevadas. O 
peso dos gastos públicos sobre 
o PIB atingiu a exorbitância de 
cerca de 46% em 2014, depois 
de um crescimento rápido (em 
2004 representava pouco mais 
de 20%). Os fundos da coope-
ração sob diversas formas che-
garam de representar mais de 
50% das despesas públicas, ten-
do baixado para cerca de 40%.

• As taxas de câmbio têm 
tendência para a depreciação a 
médio prazo e para a volatili-
dade de curto prazo (por exem-
plo em finais de 2014 que se 
prolonga até ao momento, com 
justificações pouco acertadas 
apresentadas pelas autoridades 
monetárias). As taxas de refe-
rência do Banco Central não são 
correspondidas pelos bancos 
comerciais devido, essencial-
mente, ao mercado de dinheiro 
não estar em correspondên-
cia com as indicações/desejos 
do Banco de Moçambique.

•  O saldo da balança co-
mercial é crescentemente ne-
gativo. A taxa de cobertura 
(exportações/importações) 
passou de 81,3% em 2004 
para 48.9% em 2014.

• A poupança interna é de cer-

Académico escovista e cobarde, NÃO!

    Serei tudo o que disserem
    por inveja ou negação
    crítico e anti patriota 

malabarista  publicitário
branquelas de merda e até cabrão

Mas académico escovista e cobarde, Não!

Adaptação do poema Poeta Castrado, Não de Ary dos Santos
(palavras em itálico são transcritos deste poema)

   

Vou defender a 
instabilidade 
macroeconómica 
limitando-
me ao campo 
economicista que 
se esconde por 
detrás de uma 
tecnocracia yupi 
dos defensores 
dessa frase. Ou, 
porventura, de 
uma tecnocracia 
incompetente. 
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ca de 3% do PIB e concentrada 
em 2% da população, sendo que 
98% dos agentes económicos 
(incluindo as famílias), possui 
poupanças negativas. Mais de 
90% do investimento em Mo-
çambique é realizado por capi-
tal externo (IDE, empréstimos 
e cooperação). Nos últimos 
anos, o investimento dos gran-
des projectos associados à in-
dústria extractiva representam 
cerca de 89% do total do IDE.

• É assumido que a economia 
não gera emprego suficiente 
para absorver o fluxo de en-
trada de cidadãos em idade de 
ingressar no primeiro empre-

go. Por este motivo, aumenta 
a economia informal e o de-
semprego. Se for considerado 
por emprego formal aquele 
que assegura um salário fixo 
por contrato, pagamento de im-
postos e desconto para a segu-
rança social, a economia mo-
çambicana não assegura mais 
de 10% da população activa e 
o Estado é o principal empre-
gador. Os sectores que mais 
crescem na economia são in-
tensivos em capital e, por isso, 
pouco geradores de emprego.

Após a breve apresentação 
dos indicadores (para além 

dos de natureza social e po-
lítica mas intimamente asso-
ciados com a economia), não 
é possível afirmar que existe 
estabilidade macroeconómi-
ca. Apenas o crescimento e 
a inflação possuem um sinal 
positivo seja numa análise 
conjuntural como em prazo 
mais alargado, não obstante 
os senãos referidos, entre ou-
tros. Os principais indicado-
res do orçamento, da balança 
de pagamentos, das taxas de 
juro e de câmbio, da pou-
pança, do investimento e do 
emprego possuem claramen-
te sinais negativos. Moçam-

bique possui uma economia 
dependente de recursos finan-
ceiros e de tecnologia e, por-
tanto, fortemente vulnerável 
às comoções económicas in-
ternacionais. Uma economia 
com as debilidades institu-
cionais, em infraestruturas e 
com escassos recursos huma-
nos é necessariamente frágil. 

Uma economia assente 
em contexto de instabili-
dade política não é estável 
por mais que os tecnocratas 
isso queriam impingir e por 
mais discursos de propagan-
da que possam ser feitos. 

Termina-se este texto apelan-

do aos académicos, intelectuais 
e cidadãos em geral que cha-
mem as coisas pelos seus nomes. 

O poema acima é um incen-
tivo para que todos tenhamos 
contributos fundamentados, 
com evidências, sérios e fron-
tais e que estes sejam enten-
didos com tranquilidade por 
todas as partes em clima plu-
ralista e de respeito pela di-
versidade. E, sobretudo, em 
paz. Façamos que não seja 
necessário o escovismo, o 
medo e a cobardia e que cada 
um se expresse em liberdade. 
A economia é mesmo estável?

(Continuação da página anterior)

de Moçambiquede Moçambique
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O epíteto é uma tese. É tam-
bém um emblema, na dimen-
são de “Matar o Cão Tinho-
so” de Honwana, ou “Matar 
Suhura” de Momplé. Ambos 
prémios nacionais da escrita.

“Matar o Professor” é um 
símbolo poético. É uma pre-
monição, um vaticínio.Se tu 
matas um irmão és logo um 
fracticida. Se matas um pai és 
logo um parricida. E se ma-
tas o professor és quê? Cabe-
rá o arquétipo de casmurro?

A filha do professor Cis-
tac entende que o salgo-
zes do paisão “Burros” (a 
letra maiúscula é nossa).

Lembrei-me dos anos da 
escola secundária. Os alu-
nosmaus eram designados 
burros. Os burros eram soli-
dários. Cometiam barbaris-
mos sórdidos: desde desapa-
recimento do livro de ponto, 
até emboscadas ao professor. 

Nalgumas vezes vicolegas-
recalcar desejo de o matar.

Matar o professor é um de-
sejo quenimba o coração de 
indivíduos rudes e sem paciên-
cia com a ciência. O indivíduo 
rude, entanto que aluno, pensa 
assim do bom professor: “este 
homem está a complicar a mi-
nha vida”, “está a ensinar coisas 
complexas e não dá para perce-
ber nada”, “melhor encontrar-
-se uma solução”. Vimos todos 
o sistema nacional de educação 
a soçobrar, e hoje a institui-
ção estranha-se consigo pró-
pria (perdoem a redundância), 
com seminários palavrosos e 
sem intenção verdadeira. O 
professor é morto aqui, em at-
mosfera doente, de uma educa-
ção que anda a trouxe-mouxe.

Matar o professor é um redu-
to dos fracos de espírito. Matar 
o professor é uma premonição.
Um sinal de decadência ge-

racional. Embora se circuns-
creva a um caso isolado, este 
homicídio é nacional, cultural, 
e civil. É tipoo bra de feitiça-
ria, as potestades do ar e os de-
mónios territoriais produziram 
obra espiritual, a nossa deca-
dência, cujo reflexo chegou-
-nos como um símbolo singelo.

Não há espaço para o ódio 
entre os moçambicanos.Tu 
nãopodes odiar a ti próprio. O 
nosso irmão que abateu Cis-
tac, sob o encanto de Caim, fê-
-lo por nós e em nosso nome. 
É Moçambique que matou 
o professor. Osmoçambi-
canos mataram Cistac.Pelo 
que, apontar a culpa à um ir-
mão moçambicano é mesmo-
que dar o tiro no própriopé.

Eu peço, desde já, desculpa 
a todo o mundo, sobre tudo 
aopovo francês. Peço também 
em nome dos meus irmãos. 
Perdoem-nos por matar o vos-

so filho.Tenham misericórdia 
de nós. Os criminosos fizeram 
isso em nosso nome, para tal-
vez evitar certos problemas, 
e acabaram dando-nos outro 
problem amaior. Que Deus nos 
perdoe, e nos ajude a resol-
ver este assunto internamente, 
sem mais ódio, e nos ajude 
a sermos um povo que ama 
a justiça e ama ao próximo.

O livro ideal para esta-
geração seria “Nós Ma-
támos o Professor”.

Posto isto, estamos numa 
decadência de fazer bradar 
os céus. Imperceptível de 
cadência para uns, mas rea-
lística para outros, como eu.

Ardente adepto somos do 
professor Cistac, qual Moisés 
vindo do Sinai com toda a ver-
dade. E ganhámos um fantasma 
em nossas noites desde aquela 
terçafeira. Toda gente vê Sis-
tac, peão humilde, livros na 

mão, a andar para casa. Aque-
le brilho nos olhos na aula do 
direito Admimistrativo, a ensi-
nar osmelhores filhos de Mo-
çambique a doutrina diáfana. 
Fomos ingratos, e essa fica a 
nossa sina: Os Burros vão bri-
lhar livremente, o professor, 
que ia a ensinar estámorto!

A única forma de apagarmos 
a sina (que é também maldição) 
será reescrevermos, todos, uma 
nova história (de amor, e não de 
ódio), com o título “A ressurreição 
do Professor”. E esta obra ganhe 
um prémio nacional, como as de 
Luís Bernardo Honwana e de Lília 
Momplé. Se isso acontecer, afec-
tará os nossos corações e da nossa 
posteridade, e seremos novamen-
te Grande Nação Moçambicana!

Desculpem-me por escrever 
assim tanto. Tinha mesmo de o 
fazer, para honrar o meu profes-
sor Cistac, e alertar o meupaís.

Por JoaquimTomo

Matar o professor
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  Bernardo Álvaro

Os Bispos Católicos de Mo-
çambique acabam de emitir 
mais um comunicado demoli-
dor que colo a nu as incapaci-
dades dos sucessivos governos 
partido Frelimo  perante a o 
aumento da pobreza. Dizem 
os bispos que a unidade na-
cional que tanto se propala, 
não passa de um simulacro, 
porque segundo dizem está 
ancorada apenas nos limites 
geográficos e não passa de le-
tra morta. “A verdadeira uni-
dade nacional não pode estar 
ancorada na letra morta das 
leis que regem o Estado mo-
çambicano, mas sim na comu-
nhão real dos moçambicanos 
animados pelo mesmo espírito 
de fraternidade e de solidarie-
dade, na construção duma na-
ção feliz, saudável e próspera.

Segundo os líderes da Igre-
ja Católica em Moçambique, 
“nos dias que correm, por cau-
sa da partidarização da grande 
parte das instituições do Es-
tado moçambicano, o núme-
ro de excluídos na tomada de 
decisões importantes sobre 
o nosso país e seus cidadãos 
cresce vertiginosamente”.

Assim sendo, consideram 
que o Governo tem-se reve-
lado cada vez menos capaz 

de executar alguns objectivos 
fundamentais da agenda do 
Estado plasmado no número 
11 da Constituição da Repúbli-
ca, que é da edificação de uma 
sociedade de justiça social e 
a criação de bem-estar mate-
rial, espiritual e a qualidade de 
vida dos cidadãos, a promoção 
do desenvolvimento equili-
brado, económico, social e de 
harmonia social e individual.

Extorsão de terras aos 
camponeses nacionais

Igualmente, segundo os Bis-
pos Católicos, o Governo tem 
revelado incapacidade de pro-
mover uma sociedade de plu-
ralismo, tolerância e cultura 
de paz, o desenvolvimento da 
economia e o progresso da ci-
ência e da técnica, a afirmação 
da identidade moçambicana, 
das suas tradições e demais 
valores socioculturais, razão 
pela qual a unidade nacional 
está cada vez mais ameaça-
da por interesses meramen-
te partidários ou de algum 
grupo de pessoas singulares.

“Não faltam exemplos con-
cretos do que acabamos de dizer 
e estão bem patentes aos olhos 
de quem quer ver a verdadeira 
realidade do povo moçambi-
cano” dizem os bispos, dando 

como exemplos, a injustiça 
gritante da pobreza na esmaga-
dora maioria, enquanto alguns 
enriquecem desonestamente 
e vivem no fausto, a ausência 
de transparência na exploração 
dos recursos naturais e o total 
desrespeito do meio ambiente.

Afirmam ainda que a extor-
são de terras aos camponeses 
nacionais para a implantação 
de mega-projectos só favorece 
as multinacionais estrangeiras 
e a uma minoria insignifican-
te de cidadãos moçambicanos. 

Por outro lado acusam que 
está à vista de quem quer ver, 
a existência de ambição desme-
dida de funcionários públicos 
que fazem da corrupção, da pi-
lhagem e do branqueamento de 
capitais o seu modus vivendi, 
para o próprio enriquecimento. 
O recurso à força, arrogância e 
intolerância para impor as pró-
prias ideias e opiniões, pleitos 
eleitorais feridos frequente-
mente de irregularidades, re-
duzindo assim a sua atendibi-
lidade e anulando o povo na 
escolha dos governantes do 
país, a exclusão económica, so-
cial e política de tantos moçam-
bicanos são outras patologias 
diagnosticadas pelos bispos.

“Tudo isso, torna a unidade 
nacional cada vez mais tremida 
e nos impede de ser uma verda-

deira família, onde cada mem-
bro se ocupa pelo bem-estar 
do outro” escrevem os bispos.

A Unidade nacional
 jamais deve ser monopólio 

de obcecados

Reunidos em Conselho 
Permanente da Conferência 
Episcopal de Moçambique 
(CEM) no Centro de Guiua, 
em Inhambane, os Bispos Ca-
tólicos em mensagem ende-
reçada a “todos moçambica-
nos de boa vontade sobre os 
actuais desafios da “unidade 
nacional”, afirmam que a sua 
consolidação constitui um bem 
inestimável e uma riqueza a 
qual não pode ser renunciada.

“A unidade nacional não 
pode jamais ser considerada um 
monopólio exclusivo de alguns 
grupos fechados em si mesmos 
e obcecados pela ganância de 
poder político e económico” 
dizem os bispos na mensagem.

Para os prelados, como 
todo o bem comum, a unida-
de nacional empenha todos os 
membros da sociedade moçam-
bicana, sendo por isso que nin-
guém está escusado a colabo-
rar, de acordo com as próprias 
possibilidades, na sua busca 
e no seu desenvolvimento.

“Pois ela exige ser servi-

da plenamente, não segundo 
visões redutivas, subordina-
das as vantagens de parte, 
com base em uma lógica que 
tende mais ampla responsa-
bilização de todos” afirmam.

Segundos aqueles vigários 
a unidade nacional é um bem 
árduo de alcançar e, por isso 
mesmo exige uma capacidade 
de total renúncia dos interes-
ses meramente egoístas e bus-
ca constante do bem-estar do 
outro como se fosse próprio.

Por isso, dizem que a unidade 
nacional não pode reduzir-se à 
uma expressão retórica ou pior 
ainda, ser utilizada para excluir 
milhões de cidadãos moçambi-
canos condenados a viver como 
apátridas no seu próprio país.

Para consolidar a unidade na-
cional, segundo a Igreja Católi-
ca, é urgente a inclusão socio-
cultural com políticas de acesso 
à educação séria e de qualidade 
que permitam a todos os ci-
dadãos se transformarem em 
agentes do seu próprio desen-
volvimento e do país, serviços 
de saúde, garantia da liberdade 
de expressão, como pressupos-
to indispensável para o diálogo 
sincero e verdadeiro, onde cada 
um se sinta livre de expressar 
as próprias opiniões sem temer 
pela sua incolumidade física.

Bispos Católicos voltam à carga 

Arrogância, intolerância e corrupção: 
a marca do regime

de Moçambiquede Moçambique

Igreja Católica diz que os recursos naturais beneficiam à uma clique restrita
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  Cláudio Saúte

Os embaixadores da Dina-
marca, Mogens Pedersen, e da 
Suíça, Mirko Manzoni, con-
sideram que a morte do cons-
titucionalista Gilles Cistac re-
presenta um ataque à liberdade 
de expressão em Moçambique.

Os dois diplomatas que fala-
vam na passada quarta-feira ao 

de Moçambiquede Moçambique  classifica-
ram Cistac de académico activo e 
aberto a debates públicos.

Mogens Pedersen disse que 
a morte de Cistac foi um crime 
brutal e inaceitável. Acrescentou 
que Moçambique deve trabalhar 
para criar uma democracia que 
as pessoas podem opinar sem ne-
nhum risco de agressão violenta. 

“Não podemos aceitar aconte-
cer coisas idênticas num sistema 
democrático. O Professor Cistac 
foi uma pessoa muito activa nos 
debates públicos. O que assisti-
mos esta semana é um ataque à 
liberdade de expressão”, disse 
apelando a uma investigação 
exaustiva a fim de se encontrar os 
autores, porque a impunidade é 
inimiga da justiça em democracia.

Por seu turno, o embaixa-
dor da Suíça, Mirko Manzoni, 
classificou de desoladora a si-
tuação vivida esta terça-feira.

“Estamos tristes com o as-
sassinato do Professor Cistac. 
Foi trágico. Foi um dia muito 
trágico e dramático para os mo-
çambicanos”, disse Manzoni.Mogens Pedersen, embaixador da Dinamarca Mirko Manzoni, embaixador da  Suíça

Assassinato de Gilles Cistac

Embaixadores da Dinamarca e da Suíça 
denunciam ataque à liberdade de 
expressão em Moçambique

de Moçambiquede Moçambique

publicidade
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  André Mulungo

Milhares de pessoas saíram, 
no último sábado, à rua em ho-
menagem ao Professor Catedrá-
tico Gilles Cistac, barbaramente 
assassinado no passado dia 03 
do mês corrente, em Maputo. 
Família, académicos, estudan-
tes, organizações da sociedade 
civil, partidos políticos, entre 
outras entidades singulares e co-
lectivas, gritaram em uníssono: 
“queremos justiça”, “os tiros não 
matam a liberdade”, “eu sou Cis-
tac”, “nós somos Cistac”. Eram 
gritos acompanhados de muitas 
mensagens estampadas em car-
tazes, exaltando os feitos de Cis-
tac, mas denunciando o assassi-
nato da liberdade de expressão, 
exigindo justiça ao Estado mo-
çambicano e um rápido escla-
recimento do caso. Exigiam os 
manifestantes que se encontrem 
os autores morais e materiais 
do crime, e que os mesmos se-
jam levados à barra do tribunal.

A marcha, que juntou diversas 

sensibilidades, foi caracterizada 
pela ausência do partido Fre-
limo. A manifestação pacífica 
e ordeira acabou abortada pela 
Polícia. Inicialmente concebida 
para seguir o itinerário: Local 
do crime (esquina entre as Av. 
Eduardo Mondlane e Mártires 
da Machava, no café ABFC), 
seguindo as Avenidas Mártires 
da Machava, Mao Tsé-Tung, 
Kim Il-sung, Kenneth Kaunda, 
(com paragem na Faculdade de 
Direito), Vladimir Lenine e, por 
fim, a Praça da Independência, 
foi abortada pela Polícia na Av. 
Kenneth Kaunda, próximo à Fa-
culdade de Direito, alegando es-
tar a cumprir ordens do Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo.

Polícia interrompe 
a marcha por ordens 

do município

Um contingente policial arma-
do até aos dentes e com gás lacri-
mogénio barrou a marcha, impe-
dindo que a mesma seguisse pela 

Vladimir Lenine rumo à Praça 
da independência. Alegadamen-
te porque o roteiro que pretendia 
seguir não tinha sido autorizada. 
“Queremos passar, deixe-nos 

continuar, onde estavam quando 
assassinaram Cistac”, diziam os 
manifestantes à Polícia. A re-
volta era enorme entre os mani-
festantes que chegaram mesmo 

a querer desfiar a corporação. 
Foram longos minutos com o 
povo entoando cânticos exigin-
do justiça. Há uma ideia de que 
a Polícia se fez ao local para 
provocar a reacção dos manifes-
tantes para depois ela (a Polícia) 
atacar, alegando defesa, para fa-
zer passar uma imagem negativa 
das organizações da sociedade 
civil. Porque a Polícia não recu-
ava e os manifestantes se mos-
travam cada vez mais com os 
ânimos exaltados, foi necessária 
a intervenção dos organizado-
res da marcha, nomeadamente 
o presidente do Parlamento Ju-
venil, Salomão Muchanga, e a 
presidente da Liga dos Direitos 
Humanos, Alice Mabota, para 
acalmarem os ânimos dos ma-
nifestantes. A mensagem dos 
organizadores foi basicamente 
de que a marcha era pacífica até 
porque a figura que se estava a 
homenagear pautou sempre pela 
paz. “Nos não temos armas”, 
disse Salomão numa tentativa de 
amainar os nervos dos presentes. 

Com a Polícia fortemente ar-
mada perante civis indefesos, 
chegou-se à conclusão de que a 
marcha devia mesmo terminar 

Milhares de cidadãos saíram à rua 
em homenagem a Cistac

A marcha foi marcada pela intervenção da Polícia, que impediu que as OSC seguissem 
até à Praça da Independência, e pela ausência do partido Frelimo

(Continua na página seguinte)
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naquele local (próximo à Fa-
culdade de Direito). A marcha 
terminou com a leitura de men-
sagem por parte dos organizado-
res. “As liberdades, quer queira-
mos, quer não, vão triunfar, tal 
como o colonialismo, que hiber-
nou 500 anos, foi derrotado. Mo-
çambicanos avante com a luta”, 
disse Alice Mabota, amplamen-
te ovacionada pelos presentes. 

“O bem radioso da liberda-
de sofreu um duro golpe.Mas 
os tiros não matam a liberda-
de e um povo nunca morre 
(…) atingiram uma das partes 
mais profundas da nossa luta: 
A liberdade”, disse o presi-
dente do Parlamento Juvenil.

Para Muchanga, “Gilles Cis-
tac foi vítima da armadilha do 
caos, num ciclo vicioso de es-
tupidez voluntária e consciente, 
cuja peregrinação pode estar 
em início de marcha;”. A me-
lhor forma, segundo Muchanga, 
de “eternizarmos Cistac é fazer 
da Constituição da República a 
nossa arma de defesa pessoal”. 
“Esta marcha é um esforço sin-
cero para que o nosso Estado 
não cesse a sua personalidade 
moral. Se a justiça não for feita, 
as próximas marchas não ter-
minarão aqui, irão aos campos 
dos tais indivíduos”, sublinhou. 

O porta-voz da Polícia, no Co-
mando da Cidade de Maputo, Ar-
naldo Chefo, diz que a corpora-
ção agiu em estrito cumprimento 
a ordens do Conselho Municipal 
da Cidade de Maputo, porque o 
itinerário que pretendia seguir 
“não foi autorizado”. Chefo diz 
que só o município pode dar mais 
detalhes sobre o assunto. Está 
marcada para uma data a anun-
ciar mais uma marcha em ho-
menagem ao constitucionalista.

Frelimo ausente

A marcha juntou diversos 

seguimentos da sociedade, in-
cluído partidos políticos. Das 
três maiores forças políticas e 
com representação parlamen-
tar, apenas a Frelimo, partido 
no poder, não se fez presente. 
Estiveram presentes os che-
fes das bancadas da Renamo 
e do Movimento Democráti-
co de Moçambique (MDM) 
na Assembleia da República 
(AR), nomeadamente Ivone 
Soares e Lutero Simango, e 
deputados das duas bancadas. 
Esteve igualmente presente 
o segundo vice-presidente da 
AR, Younusse Amad. Ainda se 
desconhecem os assassinos de 
Cistac, mas há uma tendência 
de responsabilizar o partido 
Frelimo por ter desencadeado 
uma campanha de linchamen-
to à imagem de Gilles Cistac, 
campanha que terminou com 
o seu bárbaro assassinato. Foi 
também notória a ausência de 
figuras como o Bastonário da 
Ordem dos Advogados, To-
más Timbane, o que causou 
um mal-estar, pois Cistac era 
membro da Ordem. Não parti-
ciparam também figuras como 
Reitor da Universidade Edu-
ardo Mondlane. Não se viu a 
presença do Director da Facul-
dade de Direito, onde Cistac 
era docente, foram poucos os 
docentes, antigos colegas de 
Cistac na Faculdade de Direito. 

Homenagem a 
Carlos Cardoso

Durante a marcha houve uma 
paragem, na Av. Mártires da 
Machava, mais concretamente 
no local onde foi assassinado o 
jornalista moçambicano Car-
los Cardoso, para uma home-
nagem. Recorde-se, Cardoso 
foi assassinado quase que da 
mesma forma que foi Cistac. 

(Continuação da página anterior)
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Numa iniciativa diplomá-
tica assumida directamente 
pela Casa Branca, o Presiden-
te dos Estados Unidos, Bara-
ck Obama, decretou sanções 
contra sete indivíduos liga-
dos ao regime da Venezuela, 
país que foi classificado como 
uma ameaça para a seguran-
ça nacional norte-americana.

“O Presidente Barack Oba-
ma emitiu uma nova ordem 
presidencial que declara que a 
situação na Venezuela constitui 
uma ameaça inusual e extraor-
dinária à segurança nacional e 
à política externa dos Estados 
Unidos”, lê-se num comunica-
do difundido pela Casa Branca.

A ordem executiva assinada 
por Obama na última segunda-
-feira (dia 09) autoriza o con-
gelamento de todos os bens e 
contas bancárias detidas nos 

Estados Unidos pelos indiví-
duos em causa (cuja identida-
de não foi tornada pública) e 
proíbe a sua entrada no país. 
A medida assenta na declara-
ção de uma situação de “emer-
gência nacional” – segundo o 
porta-voz da Administração, 
Josh Earnest, essa é a formula-
ção habitual quando se trata da 
instauração de sanções, e que já 
foi utilizada nos casos do Irão 
ou mais recentemente da Síria.

 “Os dirigentes e outros res-
ponsáveis venezuelanos que 
violam os direitos humanos 
dos cidadãos do seu país e es-
tão envolvidos em actos de cor-
rupção não são bem vindos aos 
Estados Unidos”, anunciou Josh 
Earnest. De acordo com a BBC 
Mundo, os indivíduos sanciona-
dos pertencem ao aparelho de 
segurança – um deles será o di-

rector geral do Serviço Boliva-
riano de Inteligência Nacional 
(que os críticos acusam de ser 
uma polícia política) e também 
o director da Polícia Nacional.

Segundo a Reuters, a Venezue-
la prometeu “responder muito 
em breve” aos Estados Unidos. 
“Não deixaremos de tornar pú-
blica a nossa reacção a esta de-
claração”, garantiu a chanceler 
Delcy Rodríguez em Caracas.

A ordem executiva de Obama 
tem por base a “preocupação” 
do Governo norte-americano 
com a recente “escalada da inti-
midação da oposição” por parte 
do regime do Presidente Nico-
lás Maduro. Segundo afirmou 
Earnest, a Administração con-
sidera que os graves problemas 
que a Venezuela enfrenta “não 
se podem resolver através da 
criminalização da dissidência”.

“Os Estados Unidos estão 
comprometidos em fazer avan-
çar o respeito pelos direitos hu-
manos, em proteger os institutos 
democráticos e em salvaguardar 
o sistema financeiro dos fluxos 
financeiros ilícitos da corrup-
ção pública na Venezuela”, diz 
o comunicado da Casa Branca. 
A Administração garantiu que 
as sanções são individuais, e 
não vão penalizar a população 
e a economia venezuelana – 
nem ter efeito directo no sector 
petrolífero que garante quase 
80% das receitas nacionais.

A Venezuela voltou a viver 
dias de tensão e instabilidade 
política e social por causa das 
iniciativas planeadas pela oposi-
ção para assinalar o aniversário 
das grandes manifestações anti-
-governamentais de Fevereiro 
de 2014. O Governo assumiu 

uma postura repressiva, com a 
detenção de adversários políti-
cos do Presidente Nicolas Ma-
duro, e a aprovação de leis para 
a militarização da segurança 
pública, que mereceram repúdio 
da comunidade internacional.

Em meados de Fevereiro, o 
Presidente da Venezuela foi à 
televisão anunciar a detenção 
de vários militares que alegada-
mente estavam envolvidos num 
esquema para derrubar o Go-
verno, financiado pelos Estados 
Unidos. A suposta participação 
de Washington no plano falhado 
levou Caracas a reduzir em 80% 
o número de funcionários diplo-
máticos com autorização para 
permanecer na Venezuela, e a 
“apertar” a política de conces-
são de vistos de entrada no país 
aos cidadãos norte-americanos.

No seu discurso, Maduro 

Obama coloca Venezuela na lista das 
ameaças à segurança nacional dos EUA

Ordem executiva de Obama tem por base a “preocupação” do Governo de Washington com a 
recente “escalada da intimidação da oposição” pelo regime do Presidente Nicolás Maduro.
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prometeu ainda continuar com 
“mão firme” contra os conspi-
radores que se organizam para 
prejudicar o seu Governo e o 
povo venezuelano: interna-
mente, os alvos da sua ira são 
os políticos da oposição, e tam-
bém os empresários que, alega 
o Presidente, estão interessados 

Tudo em aberto nas nego-
ciações com a Grécia. Mais do 
que decisões para anunciar, o 
resultado da reunião dos mi-
nistros das Finanças da zona 
euro da última segunda-feira 
(dia 09) serviu para Atenas e 
os parceiros europeus reafir-
marem as posições dos últi-
mos dias e organizarem a base 
comum das negociações téc-
nicas que agora vão começar.

O Presidente do Eurogru-
po, Jeroen Dijsselbloem, 
marcou o passo ao início da 
tarde. “É preciso deixar de 
perder tempo”. E poucas ho-
ras passaram para se saber 
que começam já na próxima 
quarta-feira as discussões téc-
nicas entre o Governo grego 
e os credores internacionais, 
representados pela União 
Europeia e o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI). Só 
com asnegociações em curso 
haverá a entrega da última 
tranche do empréstimo, diz 
Dijsselbloem. Atenas respon-
de que vem aí mais uma for-
nada de reformas a caminho.

Será em Bruxelas – sede da 
Comissão Europeia e do Con-
selho – onde vão estar centra-
das as negociações, embora 
continue presente em Atenas 
uma equipa técnica a acom-
panhar os trabalhos, para fa-
cilitar a troca de informação.

A deslocação do centro de 
negociações para o “coração” 
da Europa é uma novidade nos 
últimos quase cinco anos de 
presença da troika na Grécia. 
E acabou por ser a única novi-

em criar uma situação artifi-
cial de escassez e uma crise no 
abastecimento de produtos de 
primeira necessidade no país.

O Governo anunciou esta 
segunda-feira uma nova medi-
da: a instalação de equipamento 
de identificação biométrica (um 
scanner que regista a impressão 

dade palpável a sair do encon-
tro de ministros das Finanças 
da zona euro, sublinhada 
tanto pelo novo Governo 
grego, como pelo presidente 
do Eurogrupo, que disse não 
haver mais tempo a perder.

Há entre os ministros das 
Finanças da zona euro uma 
certa impaciência pelo fac-
to de o Governo grego ainda 
não ter começado a trabalhar 
com as instituições. “As ver-
dadeiras negociações ainda 
não começaram”, lamentou 
Dijsselbloem na conferência 
de imprensa que se seguiu à 
reunião, a primeiro depois 
de Atenas ter apresentado 
aos parceiros a lista de re-
formas que pretende concre-
tizar nos próximos meses.

O acordo anterior, afirmou 
Dijsselbloem, era “bastante 
claro”. “Dizia que a Grécia 
trabalharia construtivamente 
e rapidamente com as institui-
ções, para chegar a um acordo 
no máximo até o final de Abril, 
mas eu sempre disse que pre-
feria que fosse mais cedo”.

Ainda não havia sinal de 
fumo branco no Eurogrupo, 
apenas a certeza de que se-
ria uma reunião célere, e já 
o Governo grego anuncia-
va um resultado “positivo”, 
com a primeira reunião téc-
nica marcada para quarta-
-feira em Bruxelas. A dúvida 
que continua por responder 
é saber quem será o repre-
sentante máximo do Gover-
no grego nas negociações.

O ministro das Finanças 
irlandês, Micheal Noonan, 

digital) em centenas de super-
mercados do país, de forma a 
garantir o cumprimento do re-
gime de racionamento em vigor.

A “solução” foi anunciada 
como uma medida para impedir 
o açambarcamento de produtos e 
as cenas quase de motim nas lo-
jas por causa da escassez de bens 

afirmou que seria o número 
dois de Alexis Tsipras, Yan-
nis Dragasakis a conduzir os 
trabalhos, substituindo Yanis 
Varoufakis, mas fontes gover-
namentais gregas desmenti-
ram logo essa informação, as-
sim como o próprio ministro 
das Finanças na conferência 
de imprensa após a reunião.

Varoufakis insistiu no fim 
da missão externa da Comis-
são Europeia, Banco Central 
Europeu e Fundo Monetário 
Internacional, afirmando: “A 
troika acabou”. Dijsselbloem 
referiu-se sempre às “insti-
tuições”. Mas nem por isso 
a expressão saiu do léxico 
de outros ministros, como 
Wolfgang Schäuble, que dis-
se que o Governo grego deve 
agora “negociar com a troi-
ka”. “Penso que não há nada 
de novo no que diz respei-
to à Grécia”, disse Schäu-
ble, ainda antes da reunião.

Empréstimo faseado

Pressionada pelas necessi-
dades de tesouraria, Atenas 
diz estar pronta a executar 
as sete reformas apresenta-
das aos parceiros europeus na 
semana passada como con-
trapartida a receber a próxi-
ma tranche do empréstimo, 
necessária face aos compro-
missos financeiros, execução 
da despesa corrente. E Yan-
nis Varoufakis afirmou que a 
carta enviada na sexta-feira 
ao Eurogrupo contém ape-
nas uma “primeira fornada 
de reformas” e que “muitas 

essenciais. A medida foi inicial-
mente anunciada em Agosto de 
2014, quando se constatou que 
um sistema de identificação vo-
luntário no acesso aos supermer-
cados não resultou – entretanto, 
a supervisão das entradas e saí-
das de clientes (e também do res-
peito pelos preços controlados) 

mais virão”, adiantando já 
que Atenas já tem “umas ou-
tras sete” medidas prontas.

Depois de um acordo de 
princípio com o Eurogrupo, 
o Governo helénico enviou 
na última sexta-feira aos 
parceiros europeus um docu-
mento onde detalha algumas 
das medidas que quer imple-
mentar para gerar mais recei-
ta e para controlar a despesa 
pública. No rol de medidas 
encontram-se reformas des-
tinadas a combater a fraude 
e a evasão fiscais (com um 
plano que inclui “inspecto-
res não-profissionais”, uma 
espécie de clientes-mistério, 
a controlar no terreno – lo-
jas e restaurantes, por exem-
plo – os comportamentos 
fraudulentos), um plano de 
amnistia fiscal (para o paga-
mento voluntário de dívidas 
ao fisco), legislação para le-
galizar o jogo online, um pla-
no para criar um conselho de 
finanças públicas (destinado a 
avaliar de forma independen-
te as políticas orçamentais).

Já o presidente do Euro-
grupo voltou a afirmar que é 
preciso, primeiro, começar a 
negociar, e só depois falar no 
empréstimo. Quanto à possi-
bilidade de enviar uma parte 
da última tranche antes da 
data prevista no final do mês 
de Abril, a porta não está to-
talmente fechada, mas a Gré-
cia terá de fazer mais para o 
Eurogrupo aceitar essa possi-
bilidade. “Não pode haver dis-
cussões sobre um desembolso 
antecipado sem haver acordo 

passou a ser feita pelo Exército.
De acordo com o anúncio 

do Governo, o novo sistema 
vai começar a ser montado 
nos supermercados de sete 
grandes cadeias nacionais. 
Para já serão instalados cerca 
de 20 mil scanners. (Público)

nem implementação [das me-
didas]”, avisou Dijsselbloem. 
“Se a implementação esti-
ver bem lançada, eu estaria 
aberto a considerar ter o de-
sembolso em várias tranches, 
como já foi feito”, referiu.

O Eurogrupo quer ver os re-
sultados. E há quem sublinhe 
entre os parceiros europeus – 
como o secretário de Estado 
das Finanças alemão, Steffen 
Kampeter – que o desembolso 
da próxima tranche só está ga-
rantido depois de concluídas 
as negociações com a troika.

Depois do episódio que le-
vou Madrid e Lisboa a contes-
tarem a acusação grega de que 
os dois países ibéricos for-
mavam um “eixo contra Ate-
nas”, Varoufakis apareceu em 
Bruxelas esta segunda-feira a 
abraçar o homólogo espanhol, 
Luis de Guindos. Mas não se 
cruzou com a ministra das 
Finanças portuguesa. Maria 
Luís Albuquerque disse não 
ter tido oportunidade de se en-
contrar com Varoufakis. Este 
confirmou. E deu uma expli-
cação “puramente geográfi-
ca” para o sucedido, dizendo 
que a ministra se encontra-
va “do outro lado da mesa”.

Questionada por jornalistas 
sobre se tentou clarificar as di-
vergências entre os governos 
gregos e português, a minis-
tra das Finanças garantiu que 
“não há nada para esclarecer”. 
Para Maria Luís Albuquer-
que, a polémica da semana 
passada “não merece grande 
desenvolvimento”. (Público)

Varoufakis enterra a troika, Schäuble recupera a expressão. Ao jogo de semântica seguem-se as discussões 
em Bruxelas. Eurogrupo avisa que a última tranche só é entregue com as reformas em marcha.

Grécia prepara reformas nas 
negociações técnicas

de Moçambiquede Moçambique
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Tal como em todos outros 
casos que nunca foram escla-
recidos, o Governo de Moçam-
bique, através do ministro do 
Interior, o comissário Jaime 
Basílio Monteiro, veio a pú-
blico na passada quarta-feira 
dizer que “há pistas”e que a 
Polícia fará tudo para perseguir 
e neutralizar os assassinos do 
Professor Gilles Cistac, mor-
to na manhã da última terça-
-feira, na cidade de Maputo.

Em conferência de Impren-
sa convocada pelo Gabinete 
de Informação (GABINFO) 
com carácter “urgente”, Basílio 
Monteiro afirmou que “trans-
mitimos instruções pontuais à 
Polícia para, através dos seus 
ramos, conduzir uma acção de 
investigação serena, muito pro-
fissional, de forma a neutralizar 
os autores do bárbaro crime”.

Na conferência de Imprensa 
que teve a duração de apenas 10 
minutos e com direito a apenas 
cinco perguntas, o ministro do 
Interior, para além reiterar o re-

púdio e condenação “de forma 
veemente ao assassinato maca-
bro”, disse que o mesmo acto 
“fora de constituir um crime, 
coloca, fundamentalmente, em 
causa a nossa autoridade enquan-
to garantes do direito à protecção 
da vida para todos os cidadãos”.

Segundo Basílio Monteiro, 
o assassinato do Professor Gil-
les Cistac, tal como de qual-
quer outro cidadão, constitui 
um crime grave e um atentado 
ao direito à vida, valor sagra-
do devidamente protegido pela 
Constituição da República.

“Queremos, por isso, apelar 
a todos os cidadãos a oferecer 
a sua justa colaboração para a 
rápida localização e identifica-
ção destes criminosos”, disse.

“Há pistas que estão a ser se-
guidas, e é prematuro avançar 
os resultados dessas acções, 
mas progressivamente vamos 
prestando informações”, disse 
o ministro Basílio Monteiro, 
quando questionado se havia 
mais detalhes em relação às 
iniciais informações fornecidas 
pelo porta-voz da PRM na cida-

de de Maputo, Arnaldo Chefo.
Quanto à vulnerabilidade ou 

não do local da ocorrência do 
crime, a fonte foi dizendo que 
“gostava, tal como vocês sabem 
melhor, de dizer que o crimi-
noso é igualmente uma pessoa, 
e no instante em que o crimi-
noso entende desenvolver um 
acto, num lapso de intervalo de 
tempo ele realiza um esforço”. 

“Escrevam o seguinte: ja-
mais descansaremos, custe o 
que custar, teremos de encon-
trar esses criminosos”, disse.

Afirmou ser desejável que 
não ocorra nenhum crime num 
intervalo de duas patrulhas, 
mas nem sempre é fácil evitar. 

Apoios internacionais

Sobre os possíveis apoios 
que as autoridades moçambi-
canas terão solicitado para fle-
xibilizar as investigações, Ba-
sílio Monteiro disse que “nós 
solicitámos apelos e apoios 
de todos os quadrantes da so-
ciedade nacional e de todos 
os parceiros internacionais”. 

“Nós recebemos apoios tan-
to técnicos quanto materiais. 
Numa ocorrência tão trágica 
como esta, mexe com todas as 
sensibilidades da Polícia, in-
cluindo da região e do mundo 
interior. É assim que estamos a 
trabalhar em concerto com a re-
gião e com a Interpol”, garantiu.

“Temos estado a contar com 
várias informações, não afunilá-
mos a nossa perseguição, apenas 
a informação inicial”, acrescen-
tou, sem entrar em mais detalhes.

A uma pergunta do 
de Moçambiquede Moçambique  sobre a 

possibilidade de se investigar al-
guns elementos do famigerado 
G40, tidos como os primeiros 
mentores de assassinato de ca-
rácter do constitucionalista Gil-
les Cistac, na Imprensa pública e 
nas redes sociais, o ministro ga-
rantiu que “nós valorizávamos 
todas as informações”. 

“Se há alguém que tenha tido 
informações das pessoas envol-
vidas neste crime, pedimos a co-
laboração. Dizíamos ainda que 
o processo de investigação deve 
ser sereno, isento e muito profis-

sional. A serenidade sugere não 
afunilar o raio de investigações, 
mas respeitamos as informações 
que nos vierem de quaisquer 
que forem as fontes”, disse.

Sobre o facto do local do cri-
me não ter sido vedado para 
permitir as investigações, o 
ministro disse que esses co-
mentários todos têm valores. 

“O que é facto é que o Profes-
sor ainda estava em vida e não se 
devia impedir uma acção de so-
corro. Se na altura se desse por 
morto, naturalmente teria que se 
preservar o local. Mas havia es-
paço para ele ser socorrido e não 
se podia impedir que isso acon-
tecesse. Mas os invólucros da 
arma usada ainda são localizá-
veis, a viatura atingida apresen-
ta sinais de perfuração a balas. 
São elementos que de alguma 
forma devem ser valorizados. 
Não foi errado as pessoas socor-
rerem o Professor Gilles Cistac, 
ainda estava em vida, acreditá-
vamos que ainda devia ser salvo 
e foi bom que isso aconteceu”, 
concluiu o ministro do Interior.

Jaime Basílio Monteiro, ministro do Interior

Investigação da morte de Gilles Cistac 
pode passar pelo G40 
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Alice Mabota, presidente da LDH
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A Liga Moçambicana dos Di-
reitos Humanos (LDH) diz que 
o assassinato do Professor Gil-
les Cistac, jurista e constitucio-
nalista, que considera ser uma 
figura pública incontornável no 
cenário sociopolítico moçambi-
cano, foi resultado de uma certa 
antipatia do poder político, que 
acontece numa altura em que 
aquele se posicionou contrá-
rio a certas matérias defendidas 
por este mesmo poder político. 

Em comunicado de Imprensa 
assinado pela respectiva presiden-
te Alice Mabota, a LDH afirma 
que o assassinato de Cistac é mais 
uma expressão de nudez moral.

“Depois do constitucionalis-
ta e académico Gilles Cistac ter 
dito publicamente que as exi-
gências da Renamo de forma-
ção das regiões ou províncias 
autónomas, bem formuladas, 
têm enquadramento legal à luz 
da Constituição moçambicana, 
começaram a circular nas redes 
sociais e nos órgãos de informa-
ção controlados pelo regime vá-
rios textos acusando o académi-
co de incitar o povo à violência 

e divisão do país, para além de 
distorcer o direito, por defender 
que a nossa Constituição abre 
espaço para a existência de regi-
ões ou províncias autónomas”, 
lê-se no comunicado da LDH.

De acordo com a Liga dos Di-
reitos Humanos, Cistac é barbara-

mente assassinado num momento 
em que se preparava para apre-
sentar uma queixa junto da Procu-
radoria-Geral da República con-
tra seus detractores no Facebook.

A LDH, que lamenta e con-
dena veementemente este acto, 
acrescenta que fará tudo ao seu 

alcance no sentido de contri-
buir para que os ideais do Pro-
fessor Gilles Cistac permane-
çam, porque justa é a sua causa.

Por outro lado, diz que não se 
descarta a hipótese de o assassina-
to ter uma ligação com o seu posi-
cionamento recente considerado 

uma afronta a um certo interesse 
político resistente ao diálogo.

“Se sim, é uma acção cri-
minal que atenta violentamen-
te a liberdade de opinião e de 
expressão e, de todas as for-
mas, condenável”, considera 
a LDH no seu comunicado.

“Ainda, tais sectores ortodo-
xos quererão com este acto no-
jento e selvagem, pôr em causa 
algumas expectativas em torno 
do novo presidente da Repúbli-
ca”, afirma o comunicado, acres-
centando que “com efeito, está 
posta à prova a nova governa-
ção de Filipe Nyusi que deverá 
desde já mostrar vontade e co-
ragem suficientes para eliminar 
todos os focos de violação dos 
Direitos Humanos que ainda 
se manifestam no nosso país”.

A LDH afirma que a morte de 
Cistac, para além do seu carác-
ter bárbaro, é uma expressão da 
nudez moral dos seus mandan-
tes e executores que devem ser 
identificados e levados à Jus-
tiça com maior brevidade, sob 
o risco de “considerarmos este 
um crime político com reper-
cussões igualmente políticas”. 

LDH relaciona assassinato de Gilles Cistac 
com debate das regiões autónomas 

A Comissão Política do par-
tido Frelimo reagiu na tarde da 
passada quarta-feira ao assassi-
nato do constitucionalista Gilles 
Cistac informando em comuni-
cado que se distancia de todas 
as acusações que apontam aque-
le partido como o mandante da 
execução do constitucionalista. 
“A Comissão Política repudia 
e distancia-se das acusações 
daqueles que, recorrendo a 
manobras dilatórias, acusam 
a Frelimo de ser responsável 
pela morte do académico.” 

Para o partido no poder a sua 
responsabilização pela morte do 
constitucionalista visa “pôr em 
causa a governação da Freli-
mo”. O partido Frelimo felicita 
no seu comunicado a Polícia da 

República de Moçambique pelo 
trabalho que está a fazer no caso. 
Recorde-se que ontem a Polícia 
recebeu ordens para mentir des-
caradamente dizendo à impren-
sa que Gilles Cistac foi morto 
por um cidadão de raça branca. 
“Recebemos ordens superiores 
para dizer que Cistac foi morto 
por um branco para afastar as 
acusações de racismo que an-
dam na imprensa”, disse-nos, 
na manhã de ontem, uma fonte 
superior da PRM. E, de fac-
to, na tarde de ontem, Arnaldo 
Chefo, porta-voz da PRM na ci-
dade de Maputo, veio a público 
dizer, sem qualquer prova, que 
quem matou Cistac foi um cida-
dão de raça branca. (Redacção)

Partido Frelimo diz que não mandou 
matar Gilles Cistac
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Cansada de esperar pelo 
Governo e de ver os seus fi-
lhos a estudarem de baixo 
de árvores, a comunidade de 
Ricatla, distrito de Marra-
cuene, província de Maputo, 
arregaçou as mangas e está a 
construir três salas de aulas, 
com vista minimizar a indig-
nidade a que os seus filhos 
estão votados pelo Governo.

Uma contribuição de 50 
sacos de cimento, 20 cha-
pas de zinco, duas carradas, 
sendo uma de areia grossa e 
outra de pedra, foram sufi-
cientes para dar início à cons-
trução das três salas de aulas.

As obras arrancaram no 
último sábado. O acto foi 
testemunhado pelo pas-
tor Lázaro Timbane e che-

fe do Posto Administrati-
vo de Marracuene-Sede.

Felício Malate, director 
da Escola Primária de Ri-
catla, disse que neste ano a 
escola matriculou cerca de 
700 alunos onde uma parte 
assiste aulas em salas em-
prestadas no Seminário de 
Ricatla e no círculo local.

“A comunidade quer ver 
a escola a crescer porque 
as crianças só podiam ir 
estudar no Jafar, Cumbe-
za ou Marracuene”, disse. 

Explicou que a escola co-
meçou a funcionar na déca-
da 90 com 25 alunos. Mas 
só viria a ter as três salas 
convencionais em 2007. 

“A partir de 2008 a comu-
nidade sugeriu que contri-
buíssemos 20 meticais. Es-
palhamos os peditórios e as 

  José Jeco

Um cidadão que respon-
de pelo nome de Pedro, de 
18 anos de idade, natural do 
distrito de Gorongosa, está 
a contas com as autoridades 
policiais de Sofala, acusa-
do de ter assassinado a sua 
própria sobrinha de apenas 

quatro anos de idade com re-
curso a uma enxada, alegada-
mente por a miúda ter se recusa-
do a ir pedir lume à vizinhança. 

De acordo com o porta-voz do 
Comando Provincial de Sofala, 
Daniel Macuácua, o bárbaro cri-
me deu-se no período de manhã, 
no Bairro Manguo, na área de 
jurisdição do Comando Distrital 

respostas apareceram”, disse.

O que diz a comunidade?

A comunidade diz que a ini-
ciativa do Conselho de Escola, 
professores, pais e encarrega-
dos de educação de contri-
buir com material para que 
a escola cresça é bem-vinda. 

Cristina Pedro disse que está 
emocionada com a construção 
de salas porque as crianças 
estudam em salas empresta-
das no Seminário e no círculo.

“Com esta iniciativa a es-
cola vai crescer e um dia 
pode vir a ter energia. Nós 
que não conseguimos ir à 
escola naquele tempo, pode-
mos estudar à noite”, disse.  

Por seu turno, Joana Ma-
chel disse que a ideia veio 
se encaixar perfeitamente 
nos anseios da comunidade. 
Indicou que esperar por go-
verno para construir salas, 
podia levar uma eternidade.

“Isto mostra o crescimento. 
Antes desta escola, os nossos 
filhos estudavam na missão. 
Depois do ensino primário 
iam continuar no Jafar ou 
na vila de Marracuene, mas 
com a construção desta esco-
la ficamos aliviados”, disse.  

da PRM Gorongosa, quando 
o suposto criminoso por meio 
de uma enxada desferiu gol-
pes na cabeça da sua sobrinha. 

A menina teve morte ime-
diata. “Face ao ocorrido, foi 
aberto um processo-crime 
contra o autor que está deti-
do, aguardando julgamento”. 

Cansada de esperar pelo Governo 

População de Marracuene constrói 
salas de aulas para seus filhos 

Por se recusar a pedir lume à vizinhança

Tio assassina sobrinha 
em Gorongosa

de Moçambiquede Moçambique

de Moçambiquede Moçambique
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A concessionária sul-africana 
TRAC anunciou na última sex-

ta-feira, 6 de março, o início para 
meados deste mês de trabalhos 
de reabilitação da secção 18 da 
estrada N4, no troço da Avenida 

Samora Machel que vai do bair-
ro Malhampsene ao cruzamento 
do Shoprite da Matola,  numa 
extensão de 6,85 quilómetros. 

Em comunicado, a TRAC que 
afirma que o trabalho se insere 
no quadro do seu compromisso 
com a melhoria das condições 
de transitabilidade e segurança 
da EN4, explica por outro lado 
que as obras serão realizadas 
no período diurno e nocturno 
com a duração de nove meses, 
devendo estar concluídas até 
meados de Dezembro de 2015.

Os trabalhos consistirão na 
reconstrução localizada da 
sub-base, com uma espessu-
ra de 350 milímetros, seguida 
da colocação de 80 milímetros 
de Base Betuminosa e reves-
timento com 40 milímetros 
de asfalto. Serão, igualmente, 
realizados trabalhos em betão 
nas drenagens e nos acessos

Segundo a TRAC,  os pri-
meiros 1,5 quilómetros do tro-

ço, e durante o período que 
vai de meados de Março a 
meados de Maio de 2015, o 
trabalho será realizado alter-
nadamente em cada uma das 
faixas, prevendo-se, por isso, 
uma circulação condicionada 
do tráfego durante as noites, e 
algumas vezes durante o dia.

Refira-se que a secção 18 dis-
põe de quatro faixas de rodagem, 
sendo duas em cada sentido.

Num outro desenvolvimen-
to,  a TRAC diz que em tem-
po útil, os moradores das áre-
as adjacentes à estrada serão 
comunicados sobre qualquer 
necessidade de encerramento 
temporário de acessos a algu-
mas residências e/ou empreen-
dimentos, de modo a minimi-
zar os previsíveis transtornos. 

A partir da próxima semana

TRAC anuncia obras de reabilitação que 
poderão condicionar circulação na N4

de Moçambiquede Moçambique
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Líderes tradicionais dos 
Países da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) vão se reu-
nir pela primeira vez em Lu-
saka, na Zâmbia, entre os dias 
11 e 13 de Março próximo, 
numa conferência regional 
que visa discutir a problemá-
tica dos casamentos prema-
turos e de crianças na região.

Segundo apurou o 
de Moçambiquede Moçambique , a confe-

rência, que será organizada 
pela organização não governa-
mental “Mulheres para a Mu-
dança  (WFC)” em parceria 
com a Plan International e 
Mulheres e Lei na África Aus-
tral (WILSA), pretende atrair 
os líderes tradicionais de Zâm-
bia, Zimbabwe, Malawi e Mo-
çambique para o tema. 

O objectivo do workshop, 

segundo os organizadores, 
é fazer com os participantes 
deliberem e se comprometam 

com o fim dos casamentos 
prematuros e de crianças em 
25 chefias identificadas nos 

quatro países da SADC, de-
signadamente Moçambique, 
Malawi, Zâmbia e Zimbabwe.

Por outro lado, espera-
-se que a conferência venha 
alcançar como outros ob-
jectivos, a identificação de 
costumes e crenças que con-
correm para os casamentos 
de crianças, apreciar e avaliar 
o impacto de casamentos de 
crianças nas tribos dos líde-
res representados no evento.

Igualmente, os participan-
tes pretendem partilhar as 
melhores práticas, visando 
acabar com o casamento de 
crianças, apresentar resolu-
ções sobre a idade mínima 
de casamento, produzir uma 
declaração conjunta conten-
do a determinação dos líde-
res tradicionais da SADC em 
acabar com o casamento de 
crianças em suas chefias, bem 
como enviar as resoluções 
do fórum aos chefes de Esta-
do e de Governo da SADC.

Líderes tradicionais da SADC reúnem-se 
em Lusaka para discutir casamentos 
prematuros

Publicite a sua marca aqui.
Contacto: 82 36 72 025 | 84 21 20 415
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Quatro pessoas morreram 
afogadas semana passada na 
cidade de Xai-Xai,  província 
de Gaza,  duas das quais con-
tinuavam desaparecidas até 
esta quarta-feira, informou a 
Polícia naquele ponto do país.

O porta-voz do Comando 
Provincial da Polícia da Repú-

blica de Moçambique (PRM) 
em Gaza,  Jeremias Langa, dis-
se ao Canalmoz que o primeiro 
caso se registou em Xai-Xai, 
concretamente no povoado de 
Jovokadze, em que um indiví-
duo de 52 anos de idade, que 
em vida respondia pelo nome de 
Vicente Manintelane Manhique,  
morreu afogado quando se en-
contrava a tomar banho num pe-

queno riacho daquele povoado. 
Segundo a Polícia, o corpo foi 
resgatado e entregue à família.

O segundo caso deu-se na 
praia de Xai-Xai,  numa zona 
considerada perigosa para ba-
nho, quando dois jovens pro-
venientes da cidade de Mapu-
to, nomeadamente Celestino 
Manhique,  25 anos de idade, e 
António dos Santos,  28 anos,  

sem domínio da natação, se-
guiram em águas profundas. 

A fonte disse que uma das ví-
timas, António dos Santos, foi 
resgatado com vida, mas viria a 
perder a vida a caminho do Hos-
pital Provincial de Xai-Xai para 
onde era levado para socorros. 
Até na tarde desta quarta-feira, 
ainda de acordo com a Polí-
cia, continuava desaparecido o 

corpo de Celestino Manhique.
Um outro jovem de 23 anos, 

que a Polícia diz chamar-se Jai-
me Manave,  foi dado por desa-
parecido vítima de afogamento. 
Até ao final a semana passada, 
equipas de agentes da PRM 
e da Administração Marítima 
efectuavam buscas com vista 
a resgatar o corpo da vítima. 

Quatro pessoas morrem afogadas 
em Xai-Xai

de Moçambiquede Moçambique

de Moçambiquede Moçambique
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O Mecanismo de Apoio 
à Sociedade Civil (MASC) 
garantiu na passada quarta-
-feira o apoio financeiro da 
Dinamarca e da Suíça, na or-
dem de 5 milhões de dólares 
e 32 milhões de francos su-
íços, respectivamente, para 
o período de quatro anos.  

João Pereira, director do 
MASC, disse que o apoio re-
presenta uma continuidade de 
uma organização que passa-
rá a ser uma fundação local 
com objectivo de mobilizar, 
gerir os recursos, empoderar 
as organizações da socieda-
de civil e cidadãos no pro-
cesso de democratização e 
promoção da justiça social.

“ Neste momento, temos 
três parceiros que assinaram 
o acordo de financiamento 
ao MASC, julgo que outros 
quatro ou três demostraram 
algum interesse no sentido de 
continuar a apoiar o MASC. 
Julgo que teremos uma capa-

cidade de mobilização de 15 
milhões de dólares para os 
próximos cinco anos”, disse.

O embaixador da Di-

namarca, Mogens Peder-
sen, disse que o MASC 
está a jogar um papel mui-
to importante no fortaleci-

mento da sociedade civil. 
Por seu turno, o embaixador 

da Suíça, Mirko Manzoni, dis-
se que apoiar a sociedade civil 

é uma necessidade para todos 
os países que querem cons-
truir uma democracia forte.

Empoderamento da sociedade civil

Dinamarca e Suíça reafirmam 
apoio ao MASC 

de Moçambiquede Moçambique
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Diversas variedades de se-
mentes do milho convencional-
mente melhoradas resistentes à 
seca e a ataques de pragas estão 
a ser ensaiadas nos Institutos 
Agrários do Chókwè e de Mani-
quinique, na província de Gaza.

A seca e as pragas são con-
sideradas as principais cau-
sas da baixa produtividade 
do milho que se regista neste 
momento em Moçambique.

E é neste âmbito que os Ins-
titutos Agrários de Moçambi-
que, África do Sul, Tanzânia, 
Uganda e Quénia criaram o 
programa “Wema”, de modo a 
encontrar formas de resolver o 

problema de baixa produtivi-
dade do milho nestes países. 

Segundo Miguel Paulo 

Cumaio, do Instituto de Inves-
tigação Agrária do Chókwè, 
as referidas sementes, estão 

a ser ensaiadas para determi-
nar se são eficazes para pro-
dução de curto ciclo, de modo 
a permitir que a produção do 
milho em Moçambique pas-
se dos actuais dois ciclos de 
colheita por ano para quatro.

A iniciativa visa também 
aumentar a produtividade 
por hectare, passando dos ac-
tuais 900 quilogramas por 
hectare para oito toneladas.

Depois dos ensaios e aprova-
ção, as sementes serão distribu-
ídas aos produtores industriais 
e familiares, para estes pode-
rem melhorar a sua produtivi-
dade na produção deste cereal.

As mesmas sementes deverão 
ser usadas para os ensaios de 

produção do milho genetica-
mente modificado (GMO) que, 
em princípio, deverão realizar-
-se em Agosto próximo no dis-
trito de Chókwè, e que contam 
com o apoio da Amonsanto, 
uma organização norte-ame-
ricana que se dedica à investi-
gação de sementes melhoradas 
de diversas culturas agrárias.

A produção dos GMO irá 
permitir ao país reduzir a im-
portação de pesticidas, uma 
vez que as mesmas são resis-
tentes à seca e aos ataques das 
pragas e às doenças da bro-
ca e do míldio, e, ao mesmo 
tempo, são usadas para ciclos 
de colheita de curta duração. 

Chókwè ensaia sementes de milho 
resistentes à seca 
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Tomás Vieira Mário, presidente do Conselho Superior de Comunicação Social

(Continua na página seguinte)

  Cláudio Saute 

Continua a fazer correr 
muita tinta a grossa polémi-
ca da promiscuidade entre 
o presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol 
(FMF), Faizal Sidat, e o Go-
verno, que visa oferecer ao 
primeiro um terceiro manda-
to fora da Lei. A censura a que 
os jornalistas desportivos, 
Custódio Mugabe, do jornal 
Domingo, e Manuel Zimba, 
da Rádio Moçambique, fo-
ram vítimas, alegadamente 
em cumprimento de “ordens 
superiores” quando proble-
matizaram o assunto, cria 
mais interesse à polémica. 
Manuel Zimba continua cas-
tigado por denunciar o fac-
to de o seu director mandar 
retirar peças do alinhamen-
to por ordens do Governo. 

O presidente do Conse-
lho Superior de Comunica-

ção Social (CSCS), Tomás 
Vieira Mário, prometeu ao 
Canal de Moçambique in-
vestigar o caso enquanto o 
Secretário-Geral do Sindi-
cato Nacional de Jornalistas, 
Eduardo Constantino, disse 
que não pode se pronunciar 
sobre o que não sabe, apesar 
de ele ser um dos dirigen-
tes da Rádio Moçambique.

O de Moçambiquede Moçambique  con-
tactou o presidente do Con-
selho Superior de Comuni-
cação Social, Tomás Vieira 
Mário, para saber qual o tra-
tamento seria dado quer aos 
dirigentes da Rádio Moçam-
bique assim como aos do jor-
nal Notícias. Vieira Mário 
pediu que enviássemos as 
questões para o seu endereço 
electrónico. 

Enviámos as perguntas ao 
presidente do CSCS mas não 
obtivemos a resposta que 
pretendíamos. As perguntas 

foram enviadas na última se-
gunda-feira. Quando telefo-
námos a solicitar as respos-
tas, Tomás Vieira Mário 
mandou-nos uma mensagem 
do tipo SMS a dizer que o 
CSCS vai investigar. “O 
Conselho Superior da Comu-
nicação Social deverá inves-
tigar o caso junto das partes 
mencionadas para extrair as 
devidas ilações e consequên-
cias. Muito obrigado pelo 
alerta”, disse em SMS envia-
da ao de Moçambiquede Moçambique .

A seguir o teor do ques-
tionário enviado: O jorna-
lista do “Domingo”, Custó-
dio Mugabe, publicou uma 
matéria sobre o polémico 
terceiro mandato do actu-
al presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol 
e o cumprimento da Lei do 
Desporto (NR: a Lei permi-
te apenas dois mandatos).

Cumprindo alegadas “or-

dens superiores”, o Director 
do jornal Notícias, Jaime 
Langa, decide publicar um 
desmentido no Jornal Notí-
cias que apesar de ser da mes-
ma sociedade, não foi o órgão 
que suscitou o desmentido.

O desmentido foi “elabo-
rado” pelo editor de Despor-
to do “Notícias” que cum-
prindo ordens do Director 
Jaime Langa, teve de sair 
de casa para desmentir um 
assunto que o seu jornal não 
levantou. Todo este expe-
diente cumprindo “ordens 
superiores” foi feito ignoran-
do completamente o órgão e 
o jornalista do “Domingo”.

O jornalista da Rádio Mo-
çambique, Manuel Zimba, 
citando o Jornal Domingo, 
tentou publicar a matéria, 
mas foi obrigado em plena 
emissão pelo seu director 
José Durbeque, que num 
claro acto de censura man-

dou tirar a matéria do ali-
nhamento, mesmo depois de 
Zimba a ter lido como tópico 
da emissão. Para justificar 
a censura, José Durbeque 
alegou “ordens superiores”. 
Em reacção, Zimba denun-
ciou também em plena emis-
são, a interferência política 
na linha editorial da Rádio 
Moçambique. Em retalia-
ção, o Director José Durbe-
que instaurou um processo 
disciplinar contra Manuel 
Zimba que neste momento 
está castigado. Estamos pe-
rante uma situação em que 
um profissional está a ser 
vítima da falta de profissio-
nalismo dos seus superiores:

1. Que comentário o Con-
selho Superior da Comu-
nicação Social (CSCS) faz 
em torno destas questões?

2. Qual é o papel do 

Censura dos jornalistas desportivos da “RM” e “Domingo”

Tomás Vieira Mário promete 
investigar  
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CSCS nestes casos?
3. Até que ponto as “ordens 

superiores” podem colocar 
em causa o profissionalis-
mo na comunicação social?

4. É legal o proces-
so disciplinar levantado 
contra Manuel Zimba?

5. Que tratamento se pode 
dar à falta de profissionalis-
mo do senhor José Durbeque.

6. Que tratamento se pode 
dar ao Director do Jornal 
Notícias e ao seu Editor 
que desmentem um assun-
to que não são autores?

7. Que perigo represen-
tam estas questões para 
o exercício livre e inde-
pendente do jornalismo?

Sindicado Nacional 
de Jornalistas

Por o assunto mexer com 
várias sensibilidades, no sá-
bado o de Moçambiquede Moçambique

contactou o Secretário-Geral 
do Sindicato Nacional de 
Jornalistas, Eduardo Cons-
tantino. O SG do SNJ disse 
que devíamos lhe procurar 
no sindicato nesta segunda-
-feira a partir das oito horas. 
Quando nos deslocámos ao 
SNJ esta segunda-feira, fo-
mos informados que Eduar-
do Constantino ainda não ti-
nha chegado ao escritório. 
Enviámos uma mensagem a 

lembrar o SG sobre o com-
promisso, ao que nos respon-
deu nos seguintes termos:

“Estive em Xai-Xai e 
estou de regresso a Ma-
puto. Mas, se se trata de 

processo disciplinar, peço 
que contacte o comité lo-
cal da Rádio Moçambique, 

ou o secretário provincial 
do SNJ em Maputo, César 
Ussufo, da TVM. Na ver-
dade eu nada sei”, disse.

Em resposta informámos 
ao SG do SNJ que Manuel 
Zimba denunciou em ple-
na emissão, a interferência 
política na linha editorial 
da Rádio Moçambique. 
E em retaliação, o Direc-
tor José Durbeque instau-
rou um processo discipli-
nar contra Zimba que neste 
momento está castigado.

Constantino retorquiu que 
“Estou a chegar a Manhiça. 
E não estou informado do 
que me dizes. Nem por parte 
do comité local do SNJ na 
RM, muito menos do secre-
tário provincial de Maputo. 
Assim peço desculpas, mas 
não posso me pronunciar so-
bre o que não sei. Obrigado 
pela atenção”. Nota curiosa é 
que Manuel Zimba, o casti-
gado, por denunciar a falta 
de profissionalismo do seu 
director é responsável pelo 
sindicato dos profissionais 
da Rádio Moçambique. O 

de Moçambiquede Moçambique  promete 
seguir este assunto até às úl-
timas consequências e que 
sobretudo seja cumprida a 
Lei e sancionados os que es-
tão à margem da Lei.

(Continuação da página anterior)
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Economia e Empresas

A decisão da Kenmare Moma 
Mining Limited, empresa que 
explora as areias pesadas de 
Moma em Nampula, de despe-
dir parte da sua mão-de-obra 
como consequência dos prejuí-
zos e a necessidade de reestru-
turação é mesmo irreversível. 
Mesmo depois de várias rondas 
de negociações envolvendo a 
Inspecção-Geral do Trabalho 
(IGT), o Centro de Mediação e 
Arbitragem Laboral (CEMAL), 
o Comité Sindical e o Comité 
Provincial do Sindicato Na-
cional dos Trabalhadores da 
Indústria de Construção Civil, 
Madeiras e Minas (SINTICIM), 
a empresa vai despedir 161 tra-
balhadores de diversas áreas.

A decisão inicial era de man-
dar para casa 375 trabalhado-
res. Aliás, já havia iniciado um 
processo de notificação aos 
trabalhadores para um despe-
dimento colectivo, mas um en-

  Raimundo Moiane

A mineradora brasileira 
Vale Moçambique, empre-
sa que explora as minas de 
carvão mineral de Moatize, 
em Tete, centro de Moçam-
bique, acaba de anunciar que 
durante o exercício económi-
co de 2014, registou prejuí-
zos no valor de 507 milhões 
de dólares norte-america-
nos, como consequência da 
queda do carvão mineral 
no mercado internacional.

A Vale Moçambique diz na 
sua página na internet que os 
507 milhões de dólares re-
presentam quase o dobro dos 
prejuízos registados em 2013.

A mineradora brasileira re-
fere ainda que com o desgaste 

contro directo entre a ministra 
do Trabalho, Vitória Dias Dio-
go, e o representante da empre-
sa Kenmare em Moçambique, 
Gareth Clifton, viria a culminar 
com a suspensão do proces-
so de distribuição de cartas de 
pré-aviso para o despedimento 
de alguns trabalhadores, acção 
que estava a ser levado a cabo 
por aquela empresa irlandesa.

O Governo teve de intervir 
para salvar a sua imagem e a 
promessa do “El Dourado” da 
indústria extractiva ao povo mo-
çambicano. Nas negociações o 
Governo defendia um meio-ter-
mo que passava por uma sangria 
menor. Mas os argumentos de 
prejuízos levantados pela gigan-
te irlandesa falaram mais alto e 
161 trabalhadores acabaram 
mesmo no olho da rua, man-
tendo 214 postos. (Redacção)

do preço do carvão mineral 
no mercado internacional, foi 
obrigada a reduzir os investi-
mentos em curso, visando a 
duplicação da sua capacidade 
de produção em Moçambique.

 Os custos das operações 
em Moçambique, em ter-
mos líquidos, registaram 
durante o período em análi-
se uma depreciação que to-
talizou 555 milhões de dó-
lares norte-americanos, o 
que representa uma redução 
nos custos de 11 milhões de 
dólares norte-americanos 
em relação ao ano de 2013.

As constantes quedas do 
preço do carvão mineral no 
mercado internacional obri-
garam a multinacional brasi-
leira a assinar em Dezembro 

passado um acordo de Inves-
timento com a Mitsui, através 
do qual vai reduzir sua parti-

cipação na mina de Moatize 
de 95% para 81%, e no Corre-
dor Logístico de Nacala para 

aproximadamente 35%, após 
a conclusão da transacção.

Caos na indústria extractiva

Kenmare vai despedir mais de 
160 trabalhadores 

Devido a queda de preços de carvão no mercado internacional

Vale registou prejuízos de USD 
507 milhões em 2014

A decisão, que é irrevogável, já foi entregue ao Governo

de Moçambiquede Moçambique
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Ciência e Tecnologia

Os pilotos suíços André Bors-
chberg e Bertrand Piccard ini-
ciaram na última segunda-feira 
(dia 09) a primeira tentativa de 
volta ao Mundo a bordo de um 
avião solar. O ponto de partida 
foi Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes Unidos, e ao final de 
perto de 12 horas é esperado 
que o Solar Impulse 2 chegue 
a Mascate, capital de Omã, ao 
fim dos primeiros 400 de 35 
mil quilómetros de viagem.

Se tudo correr bem, nos pró-
ximos cinco meses a dupla 
Borschberg e Piccard vão estar 
aos comandos do Solar Impul-
se 2, um de cada vez, para uma 
viagem que tem como objectivo 
chamar a atenção para a ener-
gia sustentável. Como indica 
o site onde se pode acompa-
nhar a missão em tempo real, 
com áudio directo do cockpit, 
o “Solar Impulse pretende mo-
bilizar o entusiasmo do públi-
co a favor de tecnologias que 
permitam diminuir a depen-
dência de combustíveis fósseis 

e induzir emoções positivas 
sobre energias renováveis”.

O Solar Impulse foi dese-
nhado pelos dois pilotos. É um 
avião experimental que viaja de 
dia e de noite com a energia do 
Sol. Tem uma envergadura de 72 
metros, pesa 2300 quilos, pode 
voar em média a 90 quilómetros 
por hora e chega a uma altitu-
de máxima de 8500 metros. Por 
cima das suas asas e dos seus 
estabilizadores estão 17.248 cé-
lulas solares que captam a ener-
gia solar que depois é acumu-
lada em baterias de lítio. Desta 
forma, há energia para manter 
à noite os quatro propulsores 
que fazem o avião funcionar.  

Com um cockpit minúsculo, 
cabine não pressurizada, André 
Borschberg, 63 anos, diz que 
mais que técnico, este é um “de-
safio humano”. “Tecnicamente, 
temos um avião que pode voar 
de dia e de noite e que tem uma 
resistência praticamente infinita. 
Temos um avião que é durável 
em termos de energia. A ques-
tão é saber como poderá o piloto 

‘durar’ quando tiver que sobre-
voar o oceano durante quase 
uma semana”, explicou, durante 
a fase preparatória da missão.

A resistência dos pilotos terá 
um dos testes mais pesados no 
trajecto que oSolar Impulse 2 
terá de percorrer entre Nankin, 
na China, e o Hawai, no Pacífi-
co. Serão necessários cinco dias 

de navegação.  “Quando tenta-
mos algo que nunca foi feito an-
tes (...) não podemos saber com 
antecedência quais serão os pro-
blemas. Somos confrontados 
com o desconhecido e temos 
que encontrar todas as solu-
ções, sejam técnicas, humanas 
ou logísticas”, admitiu Bertrand 
Piccard, 57 anos, antes de partir 

para a viagem de cinco meses.
Antes desta aventura, a dupla 

já tinha voado com o primeiro 
protótipo doSolar Impulse em 
viagens na Europa entre 2009 
e 2011 e numa viagem entre a 
Espanha e Marrocos em 2012. 
Em 2013 realizou um péri-
plo pelos Estados. (Público)

Avião solar iniciou volta ao Mundo

O Estado Islâmico terá criado 
uma rede social alternativa ao 
Facebook e ao Twitter, que tem 
usado as suas políticas de utili-
zação para encerrar contas asso-
ciadas aos jihadistas. Na última 
segunda-feira (dia 09), o site es-
tava inactivo e uma mensagem 
em inglês confirmava que a pá-
gina tinha sido temporariamen-
te encerrada. No Twitter grupos 
associados aos Anonymous rei-
vindicaram um ataque à página.

Imagens da rede social 5ela-
fabook ou Khelafabook (“Khi-

lafah” significa “califado” em 
árabe) quando ainda activa 
mostram várias semelhanças 
gráficas com o Facebook mas a 
página parece incompleta, com 
conteúdos com texto padrão lo-
rem ipsum, o que terá tornado 
difícil fazer um registo de perfil.

Segundo a alegada rede so-
cial, a Khelafabook estaria 
disponível em inglês, alemão, 
espanhol, indonésio, java-
nês e português, não havendo 
qualquer referência ao árabe.

O registo da página foi feito 

no site de domínios GoDaddy 
em nome de “Abu Musab”, a 
partir de Mossul, no Iraque, 
mas no registo a base é indica-
da como “Estado Islâmico”, no 
Egipto. O registo do site 5elafa-
book foi feito no passado dia 3 
de Março. Seis dias depois do 
registo, a página foi desactiva-
da. Segundo uma mensagem 
que abre a rede social, o site está 
“temporariamente encerrado 
para proteger informações e de-
talhes sobre os seus membros e 
a sua segurança”. A 5elafabook 

apresenta-se como sendo um 
“site independente” criado para 
“clarificar”. “Não carregamos 
apenas armas e vivemos em 
grutas como nos retratam, não 
vivemos para matar e espalhar 
o sangue como a comunicação 
social nos representa, estamos a 
lutar contra os inimigos de Alá”.

Além do site foi criada uma 
conta no Twitter sob o mesmo 
nome. Pelas 15h45 desta segun-
da-feira tinha mais de 500 segui-
dores e 11 tweets partilhados. 

Também no Twitter contas 

associadas aos grupo Anony-
mous têm vindo a reivindi-
car um ataque ao 5elafabook. 
“#Anonymous take down #ISIS 
social media website http://
www.5elafabook.com”, pode 
ler-se numa das contas na rede 
de microblogging. No site de 
partilha de ficheiros Pastebin foi 
criada uma mensagem que dá 
instruções de como se pode en-
trar na alegada rede social atra-
vés de falsas contas de email e 
de forma protegida. (Público)

Primeira etapa do Solar Impulse 
2 liga Abu Dhabi a Mascate, numa 

viagem de 400 quilómetros.

Jihadistas terão criado alternativa ao Facebook e ao Twitter mas esta recebeu 
ameaças de grupos ligados aos Anonymous.

Estado Islâmico terá tido uma rede 
social durante seis dias
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Internacional

A ex-primeira dama da Cos-
ta do Marfim, Simone Gbag-
bo, foi condenada na última 
terça-feira (dia 10) a 20 anos 
de prisão por envolvimento 
nos tumultos que se seguiram 
às eleições de 2010 e que viti-
maram cerca de 3000 pessoas.

Simone Gbagbo foi consi-
derada culpada de “atentados 
contra a autoridade do Estado, 
participação num movimen-
to de insurreição e perturba-
ção da ordem pública”, como 
avança nesta manhã a AFP.  

Nas eleições presidenciais 
de Novembro de 2010, o en-
tão Presidente da Costa do 
Marfim e marido de Simone, 
Laurent Gbagbo, recusou acei-
tar os resultados das eleições 
que deram a vitória ao seu 
opositor, Alassane Ouattara.

Seguiram-se cinco meses de 
violência entre apoiantes de 
Gbagbo e combatentes de Ou-

attara. Estes últimos contavam 
com o apoio dos capacetes azuis 
das Nações Unidas e do exército 
francês. Os Gbagbo foram cap-

turados em Abril de 2011 no Pa-
lácio Presidencial de Abidjan, 
onde se encontravam barricados.

Laurent Gbagbo está detido 

O ministro da Justiça da Holan-
da, Ivo Opstelten, demitiu-se do 
Governo depois de se descobrir 
que forneceu informações erradas 
e mentiu no Parlamento para ex-
plicar um pagamento de milhões 
de euros a um barão da droga, 
feito a título de indemnização.

Além de Opstelten, também saiu 
do Governo o secretário de Estado 
Fred Teeven, que esteve envolvido 
no caso, que remonta a 2001 mas 
só veio a lume no ano passado.

O caso tem a ver com uma inves-
tigação da Justiça holandesa a Cees 
Helman, um barão da droga, e que 
viu os seus bens confiscados pelas 

na prisão do Tribunal Penal in-
ternacional, em Haia, onde será 
julgado por crimes contra a hu-
manidade. Quanto à sua mulher, 

autoridades. No entanto, o Ministé-
rio Público, na altura dirigido por 
Fred Teveen, não conseguiu provar 
que essas verbas eram provenientes 
da actividade ilícita, pelo que o Es-
tado foi obrigado a ressarcir o sus-
peito, devolvendo-lhe o dinheiro.

Esse pagamento de 4,7 milhões 
de euros, que foi feito sem a inter-
ferência do fisco, foi conhecido no 
ano passado. O caso forçou o mi-
nistro da Justiça e o secretário de 
Estado a prestar esclarecimentos 
ao Parlamento: nessa altura, como 
mostram as provas divulgadas esta 
segunda-feira, mentiram sobre o 
montante do pagamento, que repre-
sentaram como tendo sido signifi-

a pena de 20 anos anunciada 
nesta terça-feira resultou no 
dobro do que pedia o Ministé-
rio Público. De acordo com a 
AFP, o advogado de Simone 
Gbagbo apresentará recurso.

Além da “Dama de Ferro”, fo-
ram julgadas 78 pessoas na Cos-
ta do Marfim por envolvimento 
nos conflitos de 2010 e 2011. 
Entre elas encontra-se Michel 
Gbagbo, o filho do casal, con-
denado a cinco anos de prisão.

Em resposta à condenação 
de Simone Gbagbo, a filha 
Marie Antoinette Singleton 
declarou à BBC que a pena se 
tratava de um “julgamento po-
lítico”. Referindo-se ao facto 
de o tribunal ter condenado a 
mãe ao dobro da pena pedida 
pelo Ministério Público, Marie 
Antoinette Singleton afirmou 
que o julgamento tem como 
objectivo “livrar-se de adver-
sários políticos”. (Público) 

cativamente inferior (dois milhões 
de euros), e também esconderam a 
documentação referente ao proces-
so, dizendo que tinha sido perdida.

Opstelten e Teeven apresenta-
ram demissão logo que as novas 
informações foram divulgadas, 
reconhecendo que depois do seu 
“falhanço em produzir a documen-
tação” relativa ao caso, a sua perma-
nência no Governo era impossível.

A demissão dos dois membros do 
Governo, ambos pertencentes ao 
Partido Liberal do primeiro-minis-
tro Mark Rutte, veio aprofundar as 
tensões no seio da coligação forma-
da com os Trabalhistas. (Público)

Antiga primeira dama da Costa do Marfim 
condenada a 20 anos de prisão

Ministro da Justiça da Holanda demite-se 
por mentir ao Parlamento

Simone Gbagbo, a mulher do ex-presidente Laurent Gbagbo foi condenada pela “participação 
num movimento de insurreição”. Os tumultos de 2010 e 2011 mataram 3000 pessoas.

Provas mostram que ministro e secretário de Estado da Justiça forneceram informações falsas 
ao Parlamento relativamente ao pagamento efectuado pelo Estado a um barão da droga.

 O casal presidencial em 2011 numa cerimónia oficial já depois de Gbagbo ter perdido as eleições
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Internacional

O presidente da Comissão 
Europeia apelou, no último 
domingo (dia 08), à criação de 
um exército europeu. Ao fazer 
a proposta, Jean-Claude Jun-
cker teve presentes as relações 
cada vez mais tensas com a 
Rússia, por causa da Ucrânia.

Essa força militar permi-
tiria enfrentar as ameaças às 
fronteiras da União Europeia e 
defender os seu “valores”, de-
clarou, numa entrevista ao jor-
nal alemão Welt am Sonntag.

“Não criaríamos um exér-
cito europeu para o utilizar 
no imediato. Mas um exérci-
to comum a todos os europeus 
faria compreender à Rússia 
que falamos a sério quando se 
trata de defender os valores da 
União Europeia (UE)”, disse.

Uma força comum aos 28 
países da união permitiria tam-
bém reduzir despesas militares 
e favorecer a integração mili-

tar dos países. “Um tal exérci-
to ajudar-nos-ia a montar uma 
política externa e de segurança 
comum”, acrescentou Juncker.

“Um exército conjunto da UE 

mostraria ao mundo que não ha-
veria nunca mais uma guerra en-
tre países da  EU”, disse também.

Juncker sublinhou que não 
se trata de reduzir o papel 

da NATO, organização mi-
litar de que fazem parte paí-
ses que não pertencem à UE.

A ideia não agradará aos que, 
como o Reino Unido, se opõem 

a uma maior integração euro-
peia. Mas foi bem acolhida pela 
Alemanha. “O nosso futuro, 
enquanto europeus, passará um 
dia por um exército europeu”, 
reagiu, num comunicado, a mi-
nistra da Defesa de Berlim, Ur-
sula von der Leyen, que afastou 
um tal cenário “a curto prazo”.

No mês passado, a ministra 
tinha já declarado, segundo a 
agência alemã DPA, estar certa 
de que os seus netos conhecerão 
os “Estados Unidos da Euro-
pa”, com o seu próprio exército.

O Welt am Sonntag noti-
ciou também que o antigo 
secretário-geral da NATO Ja-
vier Solana deverá apresentar 
na segunda-feira em Bruxelas 
um relatório sobre uma nova 
estratégia de defesa europeia, 
apelando a um reforço da capa-
cidade militar de intervir fora 
das fronteiras da UE. (Público)

Presidente da Comissão sublinha que não se trata de reduzir o papel da NATO  

Juncker apela à criação de exército 
europeu

Vários republicanos no Senado dos 
EUA escreveram uma carta aos líde-
res do Irão, alertando que um acordo 
sobre o seu programa nuclear pode 
ser anulado por um futuro Presidente 
norte-americano. A carta foi divul-
gada na ultima terça-feira (dia 10) a 
poucas semanas do prazo-limite para 
o fim das negociações sobre o pro-
grama nuclear no Irão, é vista como 
uma tentativa pouco convencional 
para anular um possível acordo.

Washington e Irão responderam à 
carta. O Presidente dos EUA, Bara-
ck Obama, acusou os republicanos 
de “tentarem construir uma causa-
-comum com iranianos ortodoxos”. 
Já Teerão recusou-se a dar validade 
ao comunicado republicano. Pela 
voz do seu ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Mohammad Javad 
Zarif, o Governo iraniano decla-
rou que o documento não passa 
“de um esquema de propaganda” e 
que é desprovido “de valor legal”.

A carta é da autoria de Tom Cot-
ton, senador republicano do Arcan-
sas, foi assinada pela quase totali-
dade do partido no Senado (apenas 
sete não a subscreveram). Citada 
pelo New York Times, na carta lê-
-se que “o próximo Presidente pode 
revogar um acordo executivo com 
um simples movimento da cane-
ta e um futuro Congresso pode 
modificar os termos do acordo”. 

A Casa Branca acusou os republi-
canos de se intrometerem na política 
externa do Governo e membros do 
Partido Democrata dizem que esta se 

trata de uma tentativa de desautori-
zar o Presidente dos EUA. “A carta 
serve apenas um propósito: destruir 
uma negociação em curso”, afirmou 
a democrata Sean Dianne, citada 
pelo Washington Post.  A divisão 
entre Partido Republicano e Demo-
crata tem vindo a aprofundar-se ao 
longo das últimas semanas. Em cima 
da mesa está uma proposta que visa 
limitar a capacidade do Irão de avan-
çar com o seu programa nuclear por 
um período de, no mínimo, dez anos. 
O Irão manteria assim a actual infra-
-estrutura nuclear e, em troca, as san-
ções contra o país seriam aligeiradas.

Até ao momento esta parece ser 
a melhor possibilidade de acor-
do. No entanto, o Irão continua 
a declarar-se contra a proposta.

As negociações têm ocorrido en-
tre o Irão e seis potências: EUA, 
China, França, Alemanha, Reino 
Unido e Rússia. O secretário de Es-
tado norte-americano, John Kerry, 
reunir-se-á com o Irão e os seus par-
ceiros internacionais no domingo, na 
Suíça. O prazo final para um acordo 
está agendado para o final do mês.  

Os membros do Partido Republica-
no – assim como alguns democratas 
– afirmam que o acordo é perigoso e 
que, mesmo pressupondo inspecções 
periódicas aos reactores de Teerão, 
o país pode mesmo assim conse-
guir desenvolver uma arma nuclear.

O primeiro-ministro israelita con-
corda com a visão dos republicanos. 
Por essa razão discursou no Congres-
so norte-americano a convite do Par-

tido Republicano no início deste mês. 
Ao longo da intervenção muitas ve-
zes ovacionada, Benjamin Netanyahu 
criticou a proposta de acordo e disse 
que esta deixa o caminho livre para 
o Irão construir uma bomba nuclear.

“Se o acordo que está a ser ago-
ra negociado for aceite com o Irão, 
isto não vai impedir que o Irão che-
gue a ter armas nucleares”, disse 
então o primeiro-ministro israelita.

A visita aos EUA de Netanyahu 
– em campanha eleitoral e a convite 
dos republicanos – gerou críticas vin-
das da Casa Branca. Barack Obama 
não se reuniu com o chefe de Estado 
israelita, que acusa de não ter uma 
contra-proposta razoável para um 
entendimento com o Irão. (Público)

“Um exército comum faria compreender à Rússia que falamos a sério quando se trata 
de defender os valores da União Europeia”, disse o presidente da Comissão.

Membros do Senado defendem que um eventual acordo pode ser revogado no futuro. A Casa 
Branca acusa membros do Partido Republicano de violarem as regras da política externa.

Republicanos ignoram Obama e escrevem 
carta ao Irão contra acordo nuclear
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A informação continua a ser es-
cassa, mas depois de Mossul, Ni-
mrud e Hatra, o sítio arqueológico 
de Dur Sharrukin, na actual cidade 
iraquiana de Jorsabad, a norte do 
país, que foi a capital da Assíria, 
parece ter sido a mais recente ví-
tima dos ataques e da violência 
do autoproclamado Estado Islâ-
mico (EI), que assim prossegue 
a saga de destruição da memória 
histórica de todo uma civilização.

Segundo a agência Efe, que 
cita fontes governamentais e de 
segurança do Iraque, os mili-
tantes do EI utilizaram de novo 
escavadoras, no último domin-
go (dia 08), para destruir este 
sítio arqueológico considerado 
pela Unesco Património da Hu-
manidade, ao mesmo tempo 
que saquearam as antiguidades.

Entre os vestígios atacados e 
destruídos estará o palácio dos reis 
assírios Sargão II e Senaquerib, 
pai e filho, que governaram entre 

722 e 681 a.C., disse à Efe a pre-
sidente da Comissão de Turismo e 
Antiguidades do governo provin-
cial de Nínive, Balqis Taha. Foram 
também destruídas várias outras 
edificações e templos naquela es-
tação arqueológica da cidade de 
Jorsabad, que fica a cerca de 15 
quilómetros a noroeste de Mossul, 
capital de Nínive, que desde Junho 
de 2014 é controlada pelos jihadis-
tas do IS, e que foi a primeira ci-
dade a ver destruído grande parte 
do seu património arqueológico.

A Mossul, seguiu-se, na se-
mana passada, entre quinta-feira 
e sábado, a destruição de vários 
tesouros arqueológicos patrimo-
niais de Nimrud e deHatra. Uma 
escalada de violência que tem 
motivado a preocupação inter-
nacional, acrescentada ao drama 
mais imediato do sacrifício hu-
mano a que os jihadistas estão a 
submeter as populações locais, 
para além dos seus adversários.

Sobre as consequências cultu-
rais e patrimoniais dos ataques do 
EI manifestou-se já a directora-
-geral da Unesco, Irina Bokova, e 
também o responsável da Organi-
zação Islâmica para a Educação, 
Ciência e Cultura, o saudita Ab-
dulaziz Othman Altwaijri. “A des-
truição de Hatra marca um ponto 
de inflexão na estratégia abomi-
nável de limpeza cultural que está 
em marcha no Iraque. Trata-se de 
um ataque directo contra a histó-
ria das cidades árabes islâmicas, 
que confirma o papel atribuído 
à destruição do património na 
propaganda dos grupos extremis-
tas”, disseram os dois responsá-
veis num comunicado conjunto.

A justificação para estes ataques 
do EI tem sido a necessidade de 
destruir e eliminar tudo aquilo que, 
no tempo anterior ao Profeta, teste-
munha a idolatria que Maomé viria 
a considerar blasfema. (Público)Tesouro arqueológico em Dur Sharrukin  

O nome de Sam Simon não 
é o primeiro que vem à cabeça 
quando se falava dos Simp-
sons, a série que se tornou 
num dos fenómenos mais du-
radouros da televisão ameri-
cana. Lembramo-nos primeiro 
do cartoonista Matt Groening, 
que criou o estilo inconfun-
dível das personagens, ou do 
produtor James L. Brooks, um 
veterano da televisão e do ci-
nema, autor de Laços de Ter-
nura ouMelhor É Impossível.

Mas para muitos dos argu-
mentistas e produtores ligados 
à série, a família da cidade fic-
cional de Springfield não seria 
o que é sem a intervenção de 
Sam Simon, que morreu no 
último domingo (dia 08) aos 
59 anos de idade em Los An-

geles, de cancro colo-rectal.
Um dos argumentistas da sé-

rie, Ken Levine, escreveu em 
tempos que a verdadeira for-
ça criativa da série havia sido 
Simon - “o tom, a narração, o 
nível de humor surgiram todos 
sob a direcção do Sam”, cita a 
revista Varietyno seu obituá-
rio. Em 2001, um outro argu-
mentista, Jon Vitti, disse ao 
New York Times que era “para 
o Sam que todos escrevíamos”.

Enquanto produtor e co-
-argumentista, Simon desen-
volveu os Simpsons como 
série autónoma em 1989 com 
Groening e Brooks, expan-
dindo os interlúdios animados 
que o desenhador e cartoo-
nista criara para o programa 
humorístico da actriz Tracey 

Ullman em 1987. O papel de 
Simon era o de tornar o estilo 
visual fora do vulgar e a sátira 
social verrinosa de Groening 
num formato que funcionas-
se ao longo de episódios de 
25 minutos em horário nobre. 

Foi ele que instituiu muito 
do livro de estilo dos Simp-
sons, insistindo que houvesse 
um leque alargado de per-
sonagens secundárias, que 
os actores que davam voz às 
personagens gravassem os 
diálogos em conjunto no es-
túdio, e que os argumentistas 
trabalhassem em equipa. No 
essencial, eram técnicas que 
Simon havia aprendido a tra-
balhar em séries de comédia 
de sucesso como Taxi e Che-
ers – Aquele Bar. Curiosamen-

te, os Simpsons trouxeram-no 
de regresso à animação onde 
havia começado carreira, nos 
anos 1970, escrevendo para 
séries como o Super-Rato e 
Fat Albert and the Cosby Kids.

No entanto, Simon apenas 
ficou quatro anos na equi-
pa dos Simpsons, durante as 
quais ganhou sete prémios 
Emmy pelo seu trabalho na 
série e foi co-autor de uma 
dúzia de episódios. Admitindo 
que podia ser difícil trabalhar 
consigo, Simon desentendeu-
-se repetidamente com Matt 
Groening - desde o princípio 
da produção, pois achava que 
a série era carta tão fora do ba-
ralho que seria uma sorte ser 
renovada para lá da primeira 

temporada de episódios. A sua 
saída em 1993 não foi pacífi-
ca, mas o acordo financeiro de 
saída tornou-o rico para lá dos 
seus sonhos, pois continuou a 
ser creditado como produtor 
executivo e a receber direitos 
de autor pela retransmissão 
e edição em vídeo da série, 
que comemorou 25 anos de 
emissão continuada em 2014. 

A fortuna constantemen-
te renovada com cada novo 
cheque deroyalties permitiu a 
Simon tornar-se num filantro-
po. Doou milhões de dólares 
a organizações de defesa dos 
animais (como a PETA ou a 
Sea Shepherd Society, contra 
a caça às baleias) e criou uma 
fundação para disponibilizar 
cães de ajuda a deficientes, 
com especial atenção aos ve-
teranos de guerra. Ao saber do 
seu diagnóstico de cancro do 
colón, decidiu que todo o di-
nheiro recebido dos royalties 
dos Simpsons seria doado a 
causas de caridade. (Público)

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo seu agente.

Sam Simon (1955-2015): morreu o produtor 
que fez dos Simpsons um sucesso

Estado Islâmico continua a destruir 
património arqueológico no Iraque
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O sítio arqueológico de Dur Sharrukin em Jorsabad, antiga capital da Assíria, 
foi agora o alvo dos jihadistas.
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O guitarrista Jimmy Dludlu 
e a cantora Isabel Novella fo-
ram as grandes atracções do 
primeiro concerto da série 
Melhor do Moz Jazz, que teve 
lugar na passada sexta-feira, 
no Centro Cultural Univer-
sitário da Universidade Edu-
ardo Mondlane, na cidade de 
Maputo, inserido no âmbito 
do programa Verão Amare-
lo, promovido pela Mcel.

Os dois “jazzistas” agra-
ciaram o público que acorreu 

em massa àquele local com 
excelentes actuações e mar-
caram com tinta indelével 
o primeiro concerto “Me-
lhor do Moz Jazz” da edição 
2014/15 do Verão Amarelo. 

Isabel Novella, a jovem 
promessa da música mo-
çambicana, a quem coube a 
responsabilidade de abrir o 
concerto, embalou os pre-
sentes com a sua excelen-
te voz, quando interpreta-

va temas do seu primeiro 
CD de originais, que tem 
o seu nome como título.

Já na segunda parte do 
concerto, com a entrada em 
palco de Jimmy Dludlu, a 
euforia do público chegou 
ao seu ponto mais alto. O 
artista cumpriu a promessa, 
que havia feito quando da 
conferência de imprensa que 
antecedeu ao concerto: uma 
actuação memorável. (FDS)

Maputo ovacionou Jimmy Dludlu 
e Isabel Novella
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  José Jeco, na Beira

O Governo da província de 
Sofala ordenou que os agentes 
da Polícia impedissem, na ma-
nhã da passada quarta-feira, na 
cidade da Beira, uma marcha 
programada pelos estudantes 
de Direito das universidades 
daquela cidade, que visava re-
pudiar o assassinato bárbaro do 
constitucionalista Gilles Cistac. 

Mesmo antes da marcha, a 
Polícia apareceu armada até 
aos dentes a informar que “nin-
guém deve marchar”. Segun-
do justificou o oficial que li-
derava o batalhão policial, “a 
marcha é inoportuna porque 
a semana não é muito boa”. 

De acordo com o artigo 51 
da Constituição da Repúbli-
ca em vigor, “Todos os cida-
dãos têm direito à liberdade 
de reunião e manifestação”.

O director da Faculdade de 

Direito do Instituto Superior Al-
berto Chipande, Pedro Sousa, 
disse ao Canalmoz que a Polícia 
alegou, também, que devido ao 
assassinato de um empresário 
no dia anterior na Beira, “a ma-

nifestação não seria boa ideia” e 
que a manifestação iria criar agi-
tação e perturbar as diligências.

Para impedir a marcha, o Go-
verno Provincial mobilizou vá-
rias especialidades da Polícia, 

designadamente: a Força de In-
tervenção Rápida (FIR), o Gru-
po Operativo Especial (GOE), 
a Polícia de Protecção e agentes 
da PIC. Todo este batalhão poli-
cial impediu a saída de estudan-
tes que estavam amotinados na 
Faculdade de Direito da “Cató-
lica” e do “Alberto Chipande”.

Os estudantes ficaram retidos 
nas respectivas faculdades, mas 
entoavam canções de liberdade.

Polícia violenta organizadores

No entanto, dada a agitação 
que os estudantes criaram, a Po-
lícia tentou, sem sucesso, deter o 
director da Faculdade de Direi-
to do Instituto Superior Alberto 
Chipande, alegando que era o or-
ganizador da“manifestação proi-
bida”. Mas a Polícia violentou o 
director da referida faculdade a 
coronhadas, pontapés e bofeta-
das, tentando transportar aquele 

docente para a esquadra, o que foi 
impedido pelos estudantes que 
partiram para cima dos agentes.

PRM não comenta

Em contacto com o CanalMoz, 
na Beira, o porta-voz do Coman-
do Provincial da PRM em Sofa-
la, Daniel Macuácua, disse que 
a Polícia ainda não estava auto-
rizada a falar sobre o incidente, 
explicando que os organizadores 
da marcha receberam um despa-
cho do Comando a explicar as 
razões da interdição do evento. 

“Eles sabem as razões. Por 
isso foram destacados agentes 
para aquelas zonas. A cidade não 
está nada boa”, disse acrescen-
tando que “vamos amanhã nos 
pronunciar sobre este assunto 
com o despacho do Comando, 
só para esclarecer o que ocorreu 
de errado nesta manifestação”. 

...E agride o director da Faculdade de Direito do Instituto Superior 
Alberto Chipande, por ser organizador da marcha

Na cidade da Beira

Governo de Sofala manda Polícia 
impedir marcha contra a morte 

de Gilles Cistac
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