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No âmbito do fortalecimento da parce-
ria existente entre as duas instituições, 
a Ministra da Justiça, Benvinda Levi, e 
a Presidente da Liga Moçambicana dos 
Direitos Humanos–LDH, Alice Mabota, 
rubricaram na manhã do passado dia 19 
de Agosto, em Maputo, uma adenda ao 
memorando de entendimento existente 

entre si no quadro da reforma do sector 
prisional.
Com a formalização deste acto, a LDH 
vai  promover  uma Conferência Nacio- 
nal sobre a Reforma Prisional em Moçam-
bique, em colaboração com o Ministério 
da Justiça, evento previsto para Setem-
bro deste ano.

(Pormenores na página 3)

LEVI E MABOTA FORTIFICAM PARCERIA
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Por: RICK MABOTE e REDACÇÃO

Já alguém sentenciou que 
quando a política atravessa 

o caminho da economia, esta 
J
o caminho da economia, esta 
J
perde sempre. Muitas vezes para 
o mal. E os desenvolvimentos 
preocupantes que a situação 
económica de Moçambique 
regista revelam a arrogância 
com que os políticos têm vindo 
a tratar a economia.

Por mero eleitoralismo, em 
2009, ano da realização das 
eleições gerais (presidenciais e 
legislativas), a FRELIMO “sus-
pendeu” o funcionamento do 
mercado petrolífero interno, 
distorcendo as regras da procu-
ra e da oferta, ao assumir o ónus 
de uma política generalizada de 
subsídios dos combustíveis.

Com essa táctica, gizada para 
garantir a tal vitória por maio-
ria esmagadora, conteve artifi-
cialmente a subida do custo dos 
combustíveis, injectando mais 
de uma centena de milhões de 
dólares, ardilosamente cons-
ciente de que essa opção era in-
viável.

Como o truque dos subsídios 
dos combustíveis havia sido de-
lineado para servir como força 
de soda, o Governo, alvo de 
forte pressão das instituições 
financeiras internacionais já em 
finais de 2009, libertou as forças 
do mercado e repôs-se a nor-
malidade.

Mas com graves consequên-

cias para a população, uma vez 
que as gasolineiras vêem-se na 
contingência de ir buscar os cus-
tos de operação da sua actividade 
nos consumidores e os apoios 
prometidos, mas abruptamente 
interrompidos.

SUBIDA DOS BENS DE PRI-
MEIRA NECESSIDADE

A consequência é óbvia, com 
o aumento em cadeia dos preços 
dos bens de primeira neces-
sidade, cuja transação implica 
custos em combustíveis.

Os supostos benefícios ou-
torgados em 2009 à população 
por puro oportunismo eleitoral 
são agora duramente subtraídos, 
desferindo mais golpes sobre a 
vida já de si precária da maio-
ria da população, ante a reacção 
marota da FRELIMO, que ga-
rantiu a sua maioria absoluta nas 
eleições.

Foi igualmente o desiderato 
da maioria absoluta que levou 

o partido no poder a promover 
uma autêntica sangria dos recur-
sos do Estado, como forma de 
suportar a longa jornada eleitoral 
que caracteriza os escrutínios.

TENSÃO INÚTIL 
COM O G-19

Também a obsessão pela 
maioria absoluta levou a um 
“confronto inútil” com o grupo 
dos 19 principais doadores 
do Orçamento Geral do Es-
tado, lançando dúvidas sobre a 
credibilidade internacional de 
Moçambique e colocando ele-
mentos de imprevisibilidade so-
bre a viabilidade das contas do 
Estado.

Em manifesta contramão com 
as estratégias de austeridade 
adotadas um pouco por todo o 
mundo, o despesismo continua 
no Estado, com o Presidente e 
seu séquito apostados mais do 
que nunca em manter as dispen-
diosas presidências abertas.

Por outro lado, o regabofe 
dos vulgos “sete milhões” con-
tinua, na sua missão de comprar 
lealdades políticas, mesmo pe-
rante apelos para uma reflexão 
sobre o actual modelo de finan-
ciamento dos distritos.

Por outro lado, o “lobbie” das 
importações continua a ditar car-
tas sobre a situação económica 
do país, sabotando qualquer ten-
tativa de se relançar a produção 
em áreas em que Moçambique 
teve fama internacional.

SOBRE A ESCALADA DO CUSTO DE VIDA

A PREPOTÊNCIA DA POLÍTICA SOBRE A ECONOMIA
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Com a formalização deste 
acto, a LDH vai pro-
mover uma Conferên-

cia Nacional sobre a Reforma 
Prisional em Moçambique, em 
colaboração com o Ministério 
da Justiça, evento previsto para 
Setembro deste ano.

Falando na cerimónia, Alice 
Mabota enalteceu o espírito de 
abertura da ministra para com as 
organizações da sociedade civil, 
em particular a Liga, na busca de 
soluções que apoquentam o sec-
tor, louvando os esforços que 
ultimamente têm sido envidados 
para moralizar o sector prisional 
que durante muito tempo esteve 
votado ao abandono.

Mabota referiu como uma 
das acções concretas a forma 
patriótica e humanista com que 
Levi geriu o dossier da crise re-
centemente verificada na cadeia 
de máxima segurança da Ma-
chava, vulgo BO, onde, segun-
do ela, pela primeira vez houve 
um inquérito rigoroso e conse-
quente e os prevaricadores fo-
ram devidamente denunciados e 
punidos.

Para a Liga, a efectivação da 
referida conferência, em parce-
ria com o Ministério da Justiça,  
representa um grande progresso 
na luta pela melhoria das con-
dições de reclusão e na imple-

mentação dos padrões de direi-
tos humanos da União Africana 
e das Nações Unidas que o país 
subscreveu, tendo em conta as 
linhas de orientação da política 
prisional e estratégia  de concre-
tizção.

O evento, que se realizará na 
esteira  de reformas no sector, 
constituirá, outrossim,  oportuni-
dade sublime para que, conjunta-
mente, o Estado, a sociedade e 
os parceiros de desenvolvimnto 
partilhem responsabilidades  em 
prol da humanização do sistema 
prisional e no quadro da consoli-
dação do Estado de Direito De-
mocrático.

Mabota espera  como um dos 
resultados imediatos da con-
ferência a adopção de uma de-

claração conjunta e o respectivo 
plano de acção, como instru-
mentos para impulsionar novas 
abordagens da reforma.

Por seu turno, Levi agradeceu  
o gesto e a disponibilidade da 
LDH, de continuar a trabalhar 
com o Ministério da Justiça na 
promoção dos direitos humanos 
da população reclusória.

Para ela, o sucesso das refor-
mas depende da colaboração de 
todos os sectores da sociedade 
civil, rematando que o pelouro 
que dirige está aberto a traba-
lhar com todos os que com ele 
querem colaborar.

Assistiram a cerimónia da assi-
natura desta adenda, quadros do 
Ministério da Justiça, da LDH e 
parceiros de cooperção. 

Por: ZACARIAS TONELA

LDH E MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
FORTIFICAM PARCERIA
No âmbito do fortalecimento da parceria existente entre as duas instituições, a Ministra 
da Justiça, Benvinda Levi, e a Presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos–LDH,        
Alice Mabota, rubricaram na manhã do passado dia 19 de Agosto, em Maputo, uma adenda ao 
memorando de entendimento existente entre si no quadro da reforma do sector prisional.

Quadros da LDH presentes na cerimónia
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Écom grande apreensão e 
preocupação que a Liga 
Moçambicana dos Direi-

tos Humanos-LDH vem acom-
panhando o recrudescimento do 
crime violento em quase todo 
o país e em particular na cidade 
de Maputo. A situação da crimi-
nalidade torna-se cada vez mais 
alarmante, quando as vítimas são, 
também, polícias em pleno exer-
cício das suas actividades.

Em menos de seis meses, um 
total de oito agentes da Polícia da 
República de Moçambique, seis 
dos quais afectos à Polícia de In-
vestigação Criminal, foram bru-
talmente assassinados a tiro por 
indivíduos desconhecidos em cir-
cunstâncias que a corporação não 
consegue esclarecer.

MOTIVAÇÕES ESTRANHAS

Este facto levanta várias inter-
pretações, no meio social, sobre 
o real móbil de assassinatos de 
polícias. Por um lado, a ideia co-
mum é de que poderão ser acções 
de ajuste de contas entre  ladrões 
e  agentes cúmplices com acções 
criminosas e, por outro, a fraca 
capacidade operativa da corpo-
ração de combater o crime.

Tanto numa como noutra 
hipótese, tudo indica que o crime 
violento tomou conta do país pe-
rante a inquietação generalizada 
da sociedade cada vez mais inse-
gura. Se de facto alguns polícias 
alinham com grupos criminosos 
em interesses obscuros, como 
aliás, alguma vez as altas chefias 
da corporação confirmaram, é 
de todo desastroso,  por já não 
se  saber quem é polícia e quem 

é ladrão. E se é evidente a inca-
pacidade da Polícia, tanto sob o 
ponto de vista operativo como es-
tratégico, então o país rende-se às 
gangues assassinas.

Com efeito, se são os próprios 
polícias cuja tarefa é garantir a 
ordem e segurança públicas que 
sucumbem diante dos crimino-
sos, que se pode esperar do ci-
dadão comum indefeso? 

ACTUAÇÕES RIDÍCULAS

Outrossim, causa estranheza 
que uma Polícia que clama dia-
riamente por falta de meios hu-
manos e materiais para realizar 
devidamente as suas responsabi-
lidades, se dê ao trabalho de cer-
car a casa de um pacato cidadão 
inofensivo. Tal é o caso de Her-
mínio dos Santos, presidente do 
Fórum dos Desmobilizados, que 
viu a sua miserável residência 
cercada depois de ter anunciado 
publicamente a pretensão dos 
membros da sua agremiação de 
fazerem uma manifestação pací-
fica, exigindo pensões que julgam 
ter direito. 

Em seguida, o cidadão Her-
mínio dos Santos foi detido, num 
acto que visa amedrontá-lo e criar 
um clima de ameaça que atenta ao 
Estado de Direito Democrático, 
sabido que a manifestação é um 
direito constitucional.

Avaliada a situação actual, é de 
lamentar que o governo continue 
a fazer vista grossa aos reais pro-
blemas do país, numa altura em 
que o custo de vida assume níveis 
insustentáveis, podendo isso ser 
um agravante às motivações da 
criminalidade.

CUSTO DE VIDA COMO 
AGRAVANTE

Nos últimos três meses, o au-
mento dos custos de combustíveis 
acabaram ditando a elevação dos 
preços de todos os produtos de 
primeira necessidade e, em geral, 
todos os bens de consumo. A taxa 
de inflação já se situa em cerca de 
15 por cento, nível este inaceitável 
para um cidadão que mesmo em 
condições normais aufere um 
salário muito abaixo das suas reais 
necessidades básicas.

Perante tudo isto, resta-nos  
dizer que, de todo, a Polícia não 
se mostra capaz de controlar o 
crime e repor a paz social. Os ci-
dadãos continuam a queixar-se de 
detenções arbitrárias e abate aos 
cidadãos inocentes e os agentes 
caíram no descrédito total pe-
rante a sociedade.

MEDIDAS URGENTES

Chegados aqui, a Liga Moçam-
bicana dos Direitos Humanos 
- LDH insta o governo moçam-
bicano a olhar para os problemas 
do país pela frente, tomando me-
didas que visam:
• Restaurar a segurança pública, 

repondo a  disciplina ética e 
operativa da Polícia;

• Esclarecer o mais brevemente 
possível todos os casos que en-
volveram a morte de polícias;

• Parar com a intimidação e 
detenção dos cidadãos que 
clamam pelos seus direitos 
legais, restituindo imediata-
mente à liberdade o cidadão 
Hermínio dos Santos;

• Reduzir o custo de vida, através 
da restruturação dos sectores 
de economia nacional, por for-
ma a impulsionar a produção e 
monitorar a inflação para que a 
justiça social seja efectiva.

CONTRA CRIMINALIDADE

LDH EXIGE, DO GOVERNO, MEDIDAS MAIS EFICIENTES 

Maria Alice Mabota

Presidente da LDH

com grande apreensão e é ladrão. E se é evidente a inca-

LDH EXIGE, DO GOVERNO, MEDIDAS MAIS EFICIENTES 
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Salvador Nkamate proferiu 
estas palavras quando, em 
sede de julgamento de 

Hermínio dos Santos, contesta-
va junto à juíza sobre as razões 
que culminaram com a detenção, 
bem como acusação do cidadão 
em causa.

Lembre-se que Hermínio dos 
Santos foi detido na sua residên-
cia, à calada da noite, acusado de 
crime de desobediência qualifi-
cada, previsto e punido nos ter-
mos do artigo 188 do Código 
Penal.

Segundo a acusação, Her-
mínio dos Santos terá ignorado 
uma notificação policial, para 
prestar depoimentos a cerca de 
uma suposta manifestação que 
estava a preparar.

Na base desses pressupos-
tos, dos Santos foi detido na sua 
residência e levado para uma es-
quadra na cidade da Matola, onde 
permaneceu durante dois dias.

Nkamate entende que a de-
cisão tomada pelas forças da 
lei e ordem é imprópria de um 
Estado de Direito, pois, a mani-
festação em Moçambique é um 
direito constitucional e qualquer 
cidadão é livre de se manifestar, 
desde que se paute por civismo.

Ademais, a lei não permite 
detenções nocturnas quando 
não se trate de um caso de fla-
grante delito, mas o cidadão em 
causa foi detido à noite, facto 

proibido por lei.
Perante estes factos, a LDH, 

representada por Salvador Nka-
mate, repudiou o facto, pediu a 
restituição da legalidade, bem 
como a responsabilização dos 
agentes responsáveis pela de-
tenção do cidadão em causa.          

JULGAMENTO E 
ABSOLVIÇÃO DO RÉU     
 Acusado de crime de deso-

bediência qualificada, Hermínio 
dos Santos foi julgado no pas-
sado dia 18 de Agosto, com sen-
tença de absolvição lida a 30 do 
mesmo mês.       

Foi na sede do julgamento 
que a defesa do réu, neste caso 

o mandatário da LDH, Salva-
dor Nkamate e a Procuradoria 
entenderam que tudo passou 
duma cabala e não havia matéria 
para a condenação do cidadão.     

A Procuradoria da República 
ao nível do distrito Municipal 
Número 7, Posto Administra-
tivo da Machava-sede, Municí-
pio da Matola, representada por 
Cristélia Nhambe, pediu absol-
vição e a restituição da liber-
dade definitiva ao réu porque, 
segundo ela, como guardiã da 
legalidade notou que, em sede 
do julgamento não ficou prova-
do que este praticou o crime de 
desobediência qualificada.

NO CONCERNENTE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE CIDADANIA  NO CONCERNENTE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE CIDADANIA  NO CONCERNENTE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE CIDADANIA

LDH DENUNCIA INTIMIDAÇÃO 
AO LÍDER DOS DESMOBILIZADOS 
A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos (LDH) denunciou e repudiou aquilo que apelidou 
de intimidação de cidadãos para o não exercício dos seus direitos. Este facto foi manifes-
tado, este mês, por Salvador Nkamate, jurista da LDH, durante a sessão de julgamento de 
Hermínio dos Santos, presidente do Fórum dos Desmobilizados de Guerra.

CONT. NA PÁG. 8

Salvador Nkamati, jurista da LDH
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LEIA E DIVULGUE A REVISTA ELECTRÓNICALEIA E DIVULGUE A REVISTA ELECTRÓNICA
DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS

Avoracidade do círculo Avoracidade do círculo Apresidencial pelo di- Apresidencial pelo di- Anheiro continua a sua Anheiro continua a sua A
escalada vertiginosa. É vê-los 
nos últimos dias envolvidos mais 
do que nunca com os negócios 
mais milionários dos tempos 
mais recentes.

Com efeito, o grupo empre-
sarial que tem sido frequente-
mente associado ao chefe do 
Estado, Armando Guebuza, in-
tegra o consórcio que ganhou o 
projeto de construção daquela 
que será a segunda maior hidro-
eléctrica do país, Mpanda Nkua. 
É um investimento de mais de 
dois mil milhões de dólares.

Antes disso, figuras tam-
bém próximas do Presidente 
apareceram associadas ao con-
sórcio que vai construir a cha-
mada segunda ponte sobre o 
Zambeze, na cidade de Tete. O 
cunhado do Presidente, general 
e ex-ministro da Defesa, Tobias 
Dai, outro general próximo de 
Armando Guebuza, Raimundo 
Pachinuapa, e o actual Ministro 
do Turismo, Fernando Sum-
bana, estão os três nas Estradas 
do Zambeze. Aqui se fala de 
uma empreitada acima de 100 
milhões de dólares.

Houve uma outra boa nova 
para os lados da família da Pon-
ta Vermelha. O consórcio par-

TELECOMUNICAÇÕES, BANCA E MPANDA NKUA

OLIGARQUIA PRESIDENCIAL CADA VEZ MAIS VORAZ
ticipado por uma das filhas do 
Presidente, em associação com 
a milionária Isabel dos Santos, 
filha do chefe do Estado an-
golano, José Eduardo dos San-
tos, passou à última fase do con-
curso do terceiro operador de 
telefonia móvel.

Caso o consórcio das filhas 
dos dois presidentes fique com 
o concurso será mais um passo 
na expansão dos negócios de 
Armando Guebuza na telefonia 
móvel, conhecidos os seus in-
teresses numa das duas empre-
sas telefónicas já com operações 
em Moçambique.

A expansão do império em-
presarial da família presidencial 
nos últimos meses não se fica 
por aí, tendo em conta as notí-
cias que dão conta de que um 

novo banco em carteira, e com 
uma forte participação do Es-
tado português, terá na estru-
tura accionista um dos filho do 
Presidente da República. Sendo 
também de domínio público o 
envolvimento num banco com 
uma forte quota de mercado em 
Moçambique.

VICIAÇÃO DAS REGRAS 
DE JOGO

Analistas atentos ao mercado 
moçambicano avisam que se irá 
assistir a uma migração maciça 
de importantes fasquias da cli-
entela na banca e na telefonia 
móvel, como forma de dar co-
bertura aos investimentos em 
que a família presidencial está 
envolvida.

A influência que figuras de-
tentoras do poder  político   
exercem sobre os negócios é 
normalmente um parâmetro da 
democraticidade do ambiente 
de negócios, tendo em conta o 
potencial de distorção das re-
gras do mercado controlado 
por actores com privilégios no 
Estado.

É por isso que ninguém, ou 
poucos, se atrevem a investir em 
zonas empresariais onde há uma 
forte presença de interesses de 
figuras próximas do Presidente, 
porque já se sabe de antemão 
que é real a possibilidade de vi-
ciação das regras de jogo. 

Por: RICK MABOTE e REDACÇÃO

Isabel dos Santos, filha do Presidente angolano
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CONT. NA PÁG. SEGUINTE

SOCIEDADE CIVIL MOÇAMBICANA 
NÃO CONHECE A LEGISLAÇÃO, MESMO 
A QUE É PARA  O SEU PRÓPRIO BENEFÍCIO

-  Deputado Roberto Chitsondzo,  falando numa palestra sobre se há ou não espaço   
   para a sociedade civil no desempunho do Parlamento

Aconvite da Liga Moçam-Aconvite da Liga Moçam-Abicana dos Direitos Hu-Abicana dos Direitos Hu-Amanos-LDH, o deputa-Amanos-LDH, o deputa-A
do da Assembleia da República, 
pela bancada da FRELIMO, 
Roberto Chitsondzo, orientou 
no passado dia 7 de Julho deste 
ano uma palestra sob o tema 
“Há ou não espaço para a so-
ciedade civil no desempenho do 
Parlamento?”.

A referida palestra insere-se 
num ciclo de debates que quinze-
nalmente o Gabinete de Edu-
cação Cívica e Informação da 
Liga vem promovendo no decor-
rer deste ano com o intuito de 
interagir com o público e várias 
instituições moçambicanas sobre 
o pulsar do nosso país.

Ao iniciar a palestra, Chi-
tsondzo informou os partici-
pantes sobre o que é o Parla-
mento e as suas atribuições, 
tendo referido que o surgimen-
to do Parlamento moçambicano 
remonta de 1977, com a desi-
gnação de Assembleia Popular, 
tendo passado para Assembleia 
da República, em 1994, com a  
realização das primeiras eleições 
multipartidárias em Outubro do 
mesmo ano.

Indo directamente ao tema 
o orador referiu que o ordena-
mento jurídico moçambicano 
está apetrechado de condições 
que dão espaço a que a sociedade 
civil contribua para o melhor 
desempenho do Parlamento.

GRUPOS DE INTERESSE
Para Chitsondzo, a liberdade 

de opinião e de participação 
política dos cidadãos tem mais 
força quando alinhada através 
de grupos de interesses, pois 
chega com mais força aos ouvi-
dos dos governantes, sem no 
entanto desprezar a liberdade 
individual dos cidadãos sobre a 
vida do país.

Segundo ele, o Parlamento 
pode receber petições ou quei-
xas e reclamações perante au-
toridade competente para exigir 
direitos violados ou em defesa 
do interesse geral.

Conforme afirmou Chitson-
dzo, a própria Constituição da 
República elege alguns direitos 

sociais e económicos à catego-
ria de direitos fundamentais, tais 
como o direito à saúde, habita-
ção e urbanização, assistência 
médica na incapacidade e na 
velhice, entre outros.

Demonstrando que a opinião 
dos cidadãos tem mais força 
quando apresentada em colec-
tividade, citou  as experiências  
vividas pelo Parlamento nos de-
bates públicos para aprovação 
da CRM, nos debates públicos 
para a Revisão do Hino Nacio-
nal, no consenso havido entre o 
governo, empregadores e sindi-
catos na elaboração e aprovação 
da lei do Trabalho, na entrega 
pelo Fórum Mulher da polémica 

Por: ZACARIAS TONELA

Deputado Roberto Chitsodzo
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trabalho de cada membro da 
comunidade

No entanto, para melhor in-
teração entre o parlamento e a 
sociedade civil é necessário cri-
ar-se condições que permitam a 
realização progressiva dos direi-
tos sociais.

PROJECTO “ CASA 
JOVEM”

Já no período de debates, 
Chitsondzo deixou ficar as suas 
reservas com o projecto “Casa 
Jovem “da Fundação Joaquim 
Chissano”. Segundo ele, o pro-
jecto preconiza que jovens até 
40 anos podem adquirir uma 
casa tipo 1 por 25 mil dólares, 
mas o projecto também diz que 
os pais podem adquirir as mes-
mas casas para os seus filhos.

O paradoxo para Chitson-
dzo é que quem  será o jovem 
moçambicano desprovido de 
casa capaz de ter 25 mil dólares 
para uma casa de tipo 1. Por 

outro lado, não estaremos, se-
gundo ele, com este projecto  a 
continuar a beneficiar aqueles 
que sempre foram privilegiados 
no passado?

Para este parlamentar, apesar de 
as normas ditarem a nossa cami-
nhada é tempo de começarmos a 
agir pela nossa consciência.

ABSTENÇÕES
Membro do Comité Cen-

tral na formação política que o 
conduziu ao Parlamento, Chi-
tsondzo não deixou de parte as 
abstenções elevadas que carac-
terizaram as eleições de Outu-
bro passado. Interrogou-se 
sobre a legitimidade dos repre-
sentantes depois das abstenções 
registadas. 

Agradeceu, a terminar, a in-
teração com a Liga visto serem 
poucas as instituições da socie-
dade civil que se aproximam da 
Assembleia da República, fora 
dos media.

lei de violência doméstica, na re-
cepção pelo Parlamento do dos-
sier dos antigos trabalhadores 
da RDA, entre outros.

Entre os partidos com as-
sento no Parlamento, citou que 
alguns deles têm mecanismos de 
consulta para o conhecimento 
real das posições do eleitorado, 
tais como as jornadas parlamen-
tares, trabalho de círculo eleito-
ral, tribuna parlamentar (progra-
ma radiofónico), entre outros.

No que se refere ao relaciona-
mento da sociedade em geral 
com o parlamento Chitsondzo 
é da opinião de que a socie-
dade civil moçambicana tem um 
grande défice de legislação, mes-
mo quando é para o seu próprio 
benefício.

Acrescentando, disse que ou-
tros são simplesmente actores 
pouco activos sempre na linha 
de críticas, sem pensar que os 
benefícios comuns provêm do 

SOCIEDADE CIVIL MOÇAMBICANA NÃO CONHECE A LEGISLAÇÃO

Para tal, Cristélia Nhambe 
recorreu aos pressupostos pre-
vistos no artigo 188 do Código 
Penal, para explicar que ouve 
má fé da parte do suposto ofen-
dido e que o mesmo terá agido 
de forma ilegal ao ordenar a 
detenção do cidadão sem a ob-
servância dos requisitos defini-
dos pela lei.

Nhambe entende que em 
nenhum momento o réu rece-
beu e assinou a notificação que 
o convocava para se apresentar 
às autoridades.

Para tal, baseou-se nos depoi-
mentos do réu, bem como dos 
agentes responsáveis pela cana-

lização do documento.
Tal como o réu, os agentes 

disseram ao Tribunal que nun-
ca fizeram chegar a notificação 
às mãos de Hermínio, por di-

ficuldades de localização. Estes 
referiram que sempre que se 
deslocassem à sua residên-
cia não o encontravam e a sua 
família sempre recusava receber 
e  assinar o documento. Por essa 
razão recorreram ao telefone 
para notificar o réu. 

“Foi pelo facto deste ter des-
obedecido a nossa solicitação 
que os chefes mandaram-nos  
detê-lo”, acrescentaram. 

Para Hermínio dos Santos, a 
intenção dos desmobilizados de 
guerra é exigir os direitos que o 
Governo está a violar e a atitude 
das autoridades visa ameaçar o 
réu e os seus associados a não 
exigirem os seus direitos.

LDH DENUNCIA INTIMIDAÇÃO AO LÍDER DOS DESMOBILIZADOS
(CONT. DA PÁG. 5)

Hermínio dos Santos


