
o

Prémio Leaders & Achievers-Flecha Diamante 2015 PMR Africa
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No dia em que ficamos mais cidadãos
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Foi com ruidosos aplausos 
que dezenas de pessoas, 
que se acotovelavam na 
minúscula sala de audiên-

cias de julgamento do chamado 

caso Castel-Branco e Fernando 

Mbanze, receberam, nesta quarta-

-feira, a sentença lida pelo juiz de 

causa João Guilherme. Do lado de 

fora, Armando Nenane, jornalista 

e activista social, animava outras 

dezenas de defensores das liber-

dades de expressão e de imprensa, 
que aguardavam na porta do tribu-
nal com dísticos e cartazes de apoio 
aos réus Castel-Branco e Fernando 
Mbanze. A sentença, já considera-
da histórica, promete apaixonantes 
debates nos próximos dias.

O colectivo de juízes da 4.ª secção 
do Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMpfumo absolveu 
o académico Carlos Nuno Castel-
-Branco e o jornalista editor do jor-
nal mediaFAX, Fernando Mbanze, 
acusados pelos crimes contra a se-
gurança do Estado e abuso de li-
berdade de imprensa. O juiz João 
Guilherme desconstruiu ponto por 
ponto toda a tese acusatória do Mi-
nistério Público (MP), argumen-
tando que a carta de Castel-Branco 
deve ser considerada como apenas 
uma “crítica”. 
“A liberdade de expressão deve ser 
mais ampla do que o simples exer-
cício de defesa da imagem do Pre-
sidente da República”, enfatizou o 

juiz, acrescentando, já num comen-

tário após a sentença, que se tivesse 

condenado os réus, o Tribunal es-

taria a criar uma espécie de “lei de 

silêncio”.

Acusação vergonhosa 
A sentença do tribunal sugere que 

o MP fez um péssimo trabalho de 

casa.

Numa sentença pedagógica e uma 

clara crítica ao MP, o juiz fez notar 

que a acusação não conseguiu apar-

tar a figura do Presidente da Repú-

blica (PR) da do cidadão Armando 

Guebuza, o que provoca uma dú-

vida em saber se o procedimento 

criminal orienta a proteger a honra 

e consideração devida ao então PR, 

órgão de soberania, ou ao cidadão 

Armando Guebuza.

“Na esteira destes fundamentos, 

o colectivo de juízes desta secção 

decide nos termos da Constituição 

da República, da lei penal e na do 

respectivo processo, fá-lo em nome 

do povo da República de Moçam-

bique, julgar improcedente a acusa-

ção e absolver os réus Carlos Nuno 

Castel-Branco e Fernando Mban-

ze, que os manda em paz e liberda-

de por lei”. 

Foi nestes termos que o juiz João 

Guilherme terminou a leitura das 

32 páginas da sentença que inocen-

tou o jornalista Fernando Mbanze 

e o economista Castel-Branco da 

prática dos crimes de difamação, 

calúnia, injúria e de liberdade de 

imprensa contra o então PR, Ar-

mando Guebuza.

A sala de audiências da 4.ª secção 

Criminal do Tribunal Judicial do 

Distrito Municipal KaMpfumo, na 

baixa da cidade de Maputo, tornou-

-se pequena para receber a moldu-

ra humana que acorreu em massa 

àquele local para testemunhar o 

desfecho, pelo menos em primeira 

instância, do mediático processo.

A leitura da sentença começou com 

a identificação dos réus, indicação 

dos crimes pelos quais eram acu-

sados e a enumeração dos argu-

mentos utilizados pelo Ministério 

Público (MP) para sustentar a acu-

sação.

Numa sentença proferida em cer-

ca de hora e meia, João Guilherme 

resumiu a acusação do MP, referin-

do que o professor Carlos Nuno 

Castel-Branco escreveu e publicou 

uma carta na sua página no face-

book onde injuriava, difamava, ca-

luniava e ofendia a honra e o bom 

nome do então PR.

Por seu turno, Fernando Mbanze 

publicitou o referido post no jor-

nal de que é responsável editorial, 

o mediaFAX.

Assim, Castel-Branco era acusado 

da prática do crime de difamação, 

calúnia e injúria enquanto Fernan-

do Mbanze respondia pelo crime 

de abuso da liberdade de imprensa.

Na acusação, o MP dizia que na 

sua carta, Castel-Branco acusou o 

então PR de estar fora de contro-

lo; de ter gasto o seu mandato em 

inventar insultos para quem tivesse 

ideias sobre os problemas nacio-

nais; de pretender fascilizar o país; 

de estar rodeado de lambe-botas  

que lhe mentem; de ter se isolado 

dos que queriam ajudar Moçambi-

que e os moçambicanos; de insultar 

cidadãos que apontam problemas 

e soluções; de acusar os pobres de 

serem preguiçosos e de não quere-

rem deixar de ser pobres; de aceitar 

nomear ou aceitar a nomeação de 

um criminoso condenado a prisão 

maior para comandante das princi-

pais forças policiais; de se apropriar 

de riqueza; de dividir os moçambi-

canos em termos raciais e étnicos, 

regionais e tribais, religiosos e po-

líticos bem como de não merecer 

representar o país nem liderar o seu 

povo.          

Desconstrução da acusa-
ção do MP 
Depois de explanar os argumentos 

do MP e dos advogados da defesa, 

o tribunal apreciou as alegações das 

partes e concluiu que a acusação do 

MP não era clara. 

João Guilherme diz que, na acusa-

ção, o MP, liderado por Sheila Ma-

tavel, não faz uma clarificação sobre 

quais as partes do texto corporizam 

o crime de injúria, difamação e de 

calúnia. 

A sentença refere que, da mesma 

forma que o MP conseguiu inte-

grar nos autos todo o texto para 

sustentar a acusação, também se 

impunha ao MP a discriminação 

de todos os factos que constituem o 

crime de calúnia, difamação e injú-

ria bem como as referidas molduras 

penais.

Entende o juiz que da forma como 

a procuradoria deduziu a acusação 

coloca o tribunal numa situação de 

ter de procurar no texto as partes 

enquadráveis a cada um dos tipos 

legais de crime, uma forma de pro-

ceder que se traduz de certa forma 

no exercício pelo tribunal de actos 

da competência do MP.

Acrescenta que a acusação apresen-

tada por Sheila Matavel não fixa 

em que medida o conteúdo do texto 

publicado pelo réu Castel-Branco 

põe em causa a honra, o que deixa 

transparecer a ideia de que o tex-

to só tinha um único objectivo de 

ofender. Frisa que não basta afirmar 

que tais dizeres põem em causa essa 

honra, é preciso demonstrar em que 

medida profere o referido crime. 

Sobre acusação 
Para o juiz João Guilherme, o MP 

deve compreender que os titulares 

de cargos públicos, pela natureza 

das coisas que fazem no exercício 
dos seus cargos, estão expostos à 
crítica pública do que os cidadãos 
comuns.
Para o juiz, a liberdade de expres-
são constitui um dos pilares fun-
damentais do Estado de Direito 
Democrático e uma das condições 
primordiais do seu progresso. 
Deu igualmente uma lição aos po-
líticos e detentores de cargos pú-
blicos. Sublinhou que os políticos 
e outras figuras públicas, quer pela 
sua exposição quer pela discutibili-
dade das ideias que professam, quer 
ainda pelo controlo a que devem 
ser sujeitos, seja pela comunicação 
social, seja pelo cidadão comum, 
devem ser mais tolerantes.
Segundo João Guilherme, dizer 
publicamente que o PR estava fora 
do controlo, num Estado de direi-
to democrático onde a liberdade 
de expressão é constitucionalmen-
te reconhecida, como acontece na 
República de Moçambique, por 
mais desconforto que possa causar 
a quem não esteja de acordo com 
tal opinião, não constitui infracção 
penal alguma, por ser uma simples 
crítica. 
“É o mínimo de liberdade que se 
deve permitir a um cidadão no 
âmbito de uma análise política e 
do debate democrático de ideias, 
quando, analisando a governação 
do seu país, concluir, na sua ópti-
ca, pela má condução dos destinos 
de sua pátria. Trata-se apenas de 
uma crítica sobre a forma como 
um determinado Governo, dirigido 
por um PR, governa um país, cuja 
proibição, sancionada por uma sen-

tença judicial, colocaria os tribunais  

na lista das instituições mais an-

tidemocráticas que se poderiam 

alguma vez alistar, uma vez que tal 

não poderia deixar de ser tratado 

senão como proibição absoluta de 

emissão de opinião pelos ci-

dadãos quando o visado fosse 

o PR”,  sublinha.

Para o magistrado, uma figura 

Tribunal desconstrói acusação do MP
-“A liberdade de expressão deve ser mais ampla do que o simples exercício de defesa da imagem do Presidente da República”

grandíssima lição de democracia”, Castel-Branco.
-“A decisão representa a absolvição da liberdade de expressão. Estava em julgamento um direito fundamental”, Fernando Mbanze

Por Raul Senda

Para Fernando Lima, jornalista e presidente do conselho de 
Administração da Mediacoop, empresa proprietária dos 
títulos SAVANA, mediaFAX e Rádio100.2, a sentença re-
presenta uma grande vitória para a liberdade de expressão.   

Porém, isso não é tudo. É preciso estar preparado para lutar e vencer 
outros obstáculos que provirão no futuro.
“De facto foi muito pedagógico o julgamento e a sentença  é muito 
importante para toda a sociedade moçambicana, e penso que é a 
lição fundamental deste julgamento”, disse.

João Carlos Trindade, advogado de Castel-Branco, referiu que a 
decisão dignifica a magistratura moçambicana, numa altura em que 
o sistema judicial não goza da boa reputação junto das pessoas. 

Fernando Mbanze e Carlos Castel-Branco disseram que quem de 
facto foi absolvido foi a liberdade de expressão e a liberdade de 
imprensa. 
Referiram que a sentença é a prova de que de facto Moçambique é 
um Estado de Direito Democrático onde as leis estão para regular a 
convivência entre as pessoas e que ninguém está acima delas. 

João Pereira, director executivo da fundação MASC, considerou 
que a sentença vem representar um balão de oxigénio para a justiça 
bem como para a democracia moçambicana.
Para Pereira, o juiz Guilherme veio mostrar que na magistratura 
há juízes com muito futuro e que ainda não estão politicamente 
manipulados.     

Sentença que salva a democracia  
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como o PR que carrega ou acumula 

grandes responsabilidades consti-

tucionais, se há uma exigência im-

posta a todos para que a respeitem 

enquanto magistrado supremo, há 

uma correlativa maior margem de 

permissão a favor dos cidadãos no 

âmbito do exercício do livre direito 

de expressar livremente o pensa-

mento.

Contrariando a acusação do MP, 

João Guilherme diz na sentença 

que em nenhum momento o réu 

Castel-Branco acusou o presidente 

da República de pretender fascizar 

o Estado. 

“O que na realidade se verificou 

foi que o réu Castel-Branco emitiu 

uma opinião sobre a governação do 

Presidente e do seu rumo e a refe-

rida opinião equivale dizer que era 

um mau governo, que era um Go-

verno que não servia aos interesses 

para os quais existia ou para os 

quais lhe fora outorgado o manda-

to popular”.

Em jeito de conclusão, o magis-

trado referiu que, não obstante ter 

usado uma linguagem contunden-

te, azeda e severa, a carta de Castel-

-Branco traduz-se em simples texto 

de opinião sobre a actuação política 

do PR Guebuza e seu governo, o 

que considerando o contexto po-

lítico, económico e social em que 

o texto foi produzido e publicado, 

por um lado, a qualidade do réu, um 

académico com intervenção notá-

vel no debate político sobre grandes 

questões de interesse nacional no 

campo da economia, por outro, mas 

também, atendendo à qualidade de 

quem é no texto criticado, o PR, 

torna o texto dentro dos limites 

estritos da liberdade de expressão e 

de pensamento reconhecida aos ci-

dadãos, porque neste caso concreto, 

a liberdade de expressão é essencial 

para a sobrevivência da democracia.

MP indeciso 
Solicitada pelo juiz da causa a se 

pronunciar sobre a decisão, a re-

presentante do MP, Sheila Mata-

vel  não disse se concordava ou não 

com a sentença.

De forma lacónica, a representante 

do MP disse que nos termos da lei 

tinha cinco dias para tomar a deci-

são de interposição de recurso. 

Aqui deixamos os nossos agradecimentos à CGA (Couto, 
Graça, Advogados) por todo o apoio que nos prestou e 
tem prestado, aos advogados Álvaro Pinto Basto e João 
Carlos Trindade pelo excelente trabalho de barra de-

senvolvido, à Amnistia Internacional e a tantas outras instituições 
e indivíduos que sempre acreditaram na justeza da nossa causa. 
 
mediacoop SA

Agradecimentos

Humilde, de boa índole e 

cultor do direito cons-

titucional, são algumas 

das qualidades atribuí-

das ao jovem juiz João Guilher-

me. Quem o conhece coloca-o 

no naipe de novos juízes cujas 

principais marcas são o profis-

sionalismo, o humanismo e a ri-

gidez de valores e princípios. Do 

grupo desses jovens magistrados 

judiciais, João Guilherme é em-

parelhado com Délio Portugal 

e Hermenegildo Chambal, só 

para citar alguns apenas.

Nascido a 22 de Janeiro de 

1979, licenciou-se em Direi-

to pela Universidade Eduardo 

Mondlane em 2005. No seu 

perfil Facebook revela algumas 

das suas predilecções, listando 

o filme Law Abiding Citizen 

(Cidadão Cumpridor da Lei) 

como um dos seus filmes favori-

tos. Neste filme de Hollywood, 

o protagonista (o actor Gerard 

Butler) desafia o conceito de 

justiça, em contraposição ao 

primado da Lei. 

O juiz de 36 anos tem como 

algumas de suas máximas favo-

ritas as seguintes: “Nemo judex 

in res sua’’ (em latim, “nenhum 

juiz em sua própria causa’’); en-

tre papas e bolos, se enganam os 

tolos; plurimae lex corruptissi-

ma republica, máxima atribuída 

a Tácito, historiador e político 

romano, que se traduz em “as 

leis são muitas quando o Esta-

do é corrupto’’; e “Amicus Plato 

sed magis amicas verita’’, ou seja, 

“Platão é meu amigo; a verdade, 

porém, é minha maior amiga’’.

Cidadão cumpridor da Lei
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Atentado contra comitiva de Dhlakama na primeira pessoa

Num incidente com grandes 
repercussões políticas, a 
comitiva do líder da Rena-
mo, Afonso Dhlakama, foi 

recebida a tiro na noite do último sá-

bado, próximo ao Instituto de For-

mação de Professores (IFP) de Chi-

bata, em Manica, tendo sete pessoas 

sofrido ferimentos e três viaturas fi-

cado ligeiramente danificadas. 

A caravana automóvel foi metralha-

da por um grupo de homens, que 

disparou por cima de uma pequena 

colina junto à EN6, a estrada que liga 

Beira-Machipanda.

A coluna, na qual contei 17 viaturas, 

foi parada a tiros quase a 3 quilóme-

tros depois do cruzamento de Tete, já 

em direcção a Chimoio, numa subi-

da acentuada, após o rio Boamalanga 

(junto à empresa Agriterra), tendo os 

tiros sido disparados do lado esquer-

do das viaturas.

“Estamos a ser atacados. Há tiroteio 

forte aqui”, alertou em chamada tele-

fónica o jornalista Aníbal dos Santos, 

que seguia na viatura do deputado 

Saimone Macuiane, que estava mais 

próxima à “secreta” do líder, logo de-

pois de a comitiva ter ficado imobi-

lizada.

A chuva de balas incendiava a noite 

(19:30 horas), tendo a comitiva fica-

do baralhada e assustada, com os seus 

integrantes, sobretudo civis, corren-

do em sentidos opostos, enquanto o 

grupo de jornalistas tentava chegar 

junto da viatura de Afonso Dhlaka-

ma.

Chovia levemente na ocasião, e na 

corrida para alcançar a viatura do lí-

der da Renamo, ouvíamos os gritos 

dos atacantes vindos da colina, logo 

seguidos de novos disparos. Um dis-

paro de uma bazuca (RPG7) passa 

debaixo de uma viatura e explode na 

berma direita da estrada. A maioria, à 

excepção dos comandos da Renamo 

que se desdobravam para dar cober-

tura de segurança a comitiva, deitou-

-se de borco, junto aos pneus e até 

debaixo de viaturas.

“Deitem-se, deitem-se” gritava um 

dos atacantes a dois jovens – a cer-

ca de seis metros da posição onde 

me encontrava também escondido 

– com um fotógrafo e um motorista 

junto ao pneu de um “Nissan” cabi-

ne simples, o único que estava mais 

afastado da estrada, junto à berma 

esquerda, na mata que dava acesso à 

colina.

O atacante vestia uma calça e camisa 

jeans, sapatilhas brancas e um colete 

militar à prova de balas, com carre-

gadores de munições, empunhando 

uma arma, com a qual ameaçava o 

fotógrafo Arnaldo (da Renamo) para 

que ficasse deitado e em silêncio.

Novos gritos sugerem a retirada dos 

atacantes - mas os comandos da 

Renamo, incluindo o líder Afonso 

Dhlakama, que já tinham descido 

do carro e vieram à parte de trás da 

coluna para se inteirarem dos danos 

– consideraram de pedido de socorro 

dos feridos atacantes.

Na progressão da emboscada, os mi-

litares da Renamo responderam aos 

tiros e entraram no mato em perse-

guição dos homens, que os guardas 

da Renamo insistiam tratarem-se de 

elementos da Unidade de Interven-

ção Rápida (UIR) da polícia gover-

namental.

“Quando começaram os disparos, eu 

me apercebi e parei o camião, desci e 

plaquei até onde estava a viatura dos 

militares da Renamo. Fiquei junto 

deles quando disparavam contra os 

atacantes”, disse um camionista, que 

se identificou por Américo, descami-

sado e de sapatos na mão.

Depois de cessaram os tiros, Afon-

so Dhlakama ordenou pessoalmente 

que fossem contabilizadas as pessoas 

e os carros da comitiva, recusando o 

pedido dos militares que insistiam 

em ir atrás dos atacantes “para os pe-

gar à mão”.

Conferidos um por um, entre depu-

tados e jornalistas, Afonso Dhlakama 

ordenou que a comitiva continuasse 

a marcha para Chimoio. “Não está 

o homem da Rádio Moçambique?”, 

questionou Dhlakama. O repórter da 

rádio estatal tinha incluído a deslo-

cação anterior.

A comitiva da Renamo foi atacada 

quando regressava de um comício em 

Macossa, onde no mesmo dia havia 

anunciado a instalação esta semana 

da sua administração e a implantação 

de um quartel, e se encaminhava para 

Chimoio, capital de Manica.

Danos
Dois militares da Renamo ficaram 

feridos pelos tiros mais um motorista 

que sofreu ferimentos com gravidade 

na parte da cabeça e no ombro. Um 

militar da Renamo disse ao SAVA-

NA que houve quatro feridos entre 

os homens que insistiu em identificar 

como da UIR. Nenhum jornalista 

viu estes feridos.

O carro do presidente da Renamo foi 

atingido por uma bala, que perfurou 

a porta de frente e danificou um “col-

man” que levava refrigerantes, o que 

evitou que fosse atingido o pé do seu 

ajudante do campo.

Outras duas viaturas, a dos “seguran-

ças” – com o mesmo modelo de jipe 

Nissan Patrol em que seguia o líder 

da Renamo, e na posição em que de-

via estar Afonso Dhlakama – ficou 

com o vidro para-brisas quebrado e 

com um pneu furado atingido por 

bala.

Nova ameaça
Após o ataque (que não durou mais 

de cinco minutos), e face à ameaça 

de uma segunda emboscada no rio 

Tembwe, com as mesmas caracterís-

ticas de Boamalanga (ponte seguida 

de uma subida acentuada), Afonso 

Dhlakama, que comandou pesso-

almente o desdobramento da sua 

guarda, ordenou que fosse feita uma 

escolta da sua caravana a pé para os 

restantes 15 quilómetros até Chi-

moio.

A comitiva retomou a sua marcha 

cerca das 20:30 horas locais para 

Chimoio, onde só chegou por volta 

da meia noite.

Devido à fuga de um motorista e o 

ferimento de outro, um jornalista 

teve de conduzir um dos carros me-

tralhados, enquanto o que ficou com 

pneu furado foi rebocado até à cida-

de de Chimoio.

Assassinato
O líder da Renamo, Afonso Dhlaka-

ma, atribuiu à Frelimo, a “embosca-

da planificada” de que foi alvo, mas 

minimizou a situação “como se não 

tivesse acontecido nada”, adiantando 

que diálogo com o Governo pode 

continuar e que não teme a morte.

“Sou general e militar, aquilo foi uma 

emboscada planificada”, afirmou 

Afonso Dhlakama, em conferência 

de imprensa na sua residência, quase 

cinco horas depois do ataque, afian-

çando que “foi a Frelimo”.

O presidente da Renamo estabeleceu 

uma relação entre o momento do 

ataque e a circunstância de ter passa-

do um quilómetro antes por agentes 

policiais, sugerindo que foram estes 

que deram o aviso para a passagem 

da coluna do partido de oposição.

“Quem estava mais preocupado eram 

os meus próprios homens da guarda, 

todos nervosos, eu a rir, a rir, porque, 

pronto, eu cresci e é quase comida 

essa confrontação”, afirmou, avisan-

do a Frelimo de que a sua execução 

poderia virar-se contra ela.

“Se eu tivesse apanhado os tiros e 

morresse, vocês [jornalistas] partici-

pariam num enterro e entraria um 

malandro pior do que Dhlakama”, 

declarou o líder da oposição, que su-

blinhou a ascensão no seu partido de 

pessoas preparadas para a sua subs-

tituição.

Relacionando a eliminação de oposi-

tores com “o pensamento dos comu-

nistas da década de 70”, o dirigente 

político lembrou que o primeiro pre-

sidente da Renamo foi abatido em 

1979 e que “apareceu um Dhlaka-

ma mais perigoso do que o [André] 

Matsangaíssa”.

“Se calhar, a estratégia é péssima 

para a própria Frelimo”, considerou, 

definindo-se como alguém que “ne-

goceia, perdoa e tolera”, em vez de 

“entrar um que pode atacar a Frelimo 

em 24 horas, partir tudo, e aí perdem 

todos”.

Afonso Dhlakama recordou que já 

foi alvo de ataques anteriormente, 

o último dos quais em 2013 em Sa-

tunjira, Gorongosa, e que não foi isso 

que o impediu de negociar.

“[O diálogo] não vai parar”, afir-

mou, desde que não sejam, observou, 

as conversações de longo-prazo há 

muito bloqueadas entre as duas par-

tes em Maputo ou apenas “para aper-

tar a mão [ao Presidente da Repúbli-

ca] para dizer que há estabilidade em 

Moçambique”.

Segundo o presidente da Renamo, 

a disponibilidade para negociar de-

pende de “falar sobre o futuro em 

Moçambique enquanto moçambi-

canos” sobre coisas concretas e não 

“brincar com a Frelimo”.

Moçambique vive momentos de in-

certeza política, com o líder da Re-

namo a não reconhecer os resultados 

das últimas eleições gerais e a exigir 

a governação nas províncias onde re-

clama vitória, sob ameaça de tomar o 

poder pela força.

Governo e Renamo não chegaram a 

um entendimento sobre o desarma-

mento do partido de oposição, que 

abandonou as negociações de longo 

prazo com o Governo em Maputo 

e nas últimas semanas têm ocorrido 

episódios de violência entre as duas 

partes na província de Tete, no cen-

tro do país.

O líder da Renamo anunciou a insta-

lação de um quartel em Morrumbala, 

província da Zambézia e a criação de 

uma polícia do partido, ao mesmo 

tempo que se recusa a encontrar-se 

com o Presidente, Filipe Nyusi, ale-

gando que só o fará quando forem 

cumpridos integralmente o Acordo 

Geral de Paz, assinado em Roma em 

1992 e o Acordo de Cessação das 

Hostilidades Militares, em Setembro 

de 2014.

Polícia nega autoria
Contactado o comandante da Polícia 

de Manica, Armando Mude, negou 

a autoria da emboscada no sábado 

contra a caravana do líder da Rena-

mo, e atribuiu o ataque a um grupo 

de desconhecidos.

Armando Mude, que vestia um cole-

te à prova de balas, começou a con-

versa com a definição de emboscada, 

a que classificou como “tratar-se de 

homens armados ou guerrilha que 

fecha um grupo de viaturas para dis-

parar”, e depois descreveu o inciden-

te como simples “tiroteios”.

“Quem disparou não consigo descor-

tinar”, afirmou Armando Mude, que 

contou que “a informação que tenho 

é da existência às 19:30 de um tiro-

teio, um pouco depois do cruzamen-

to de Tete. Eu não consigo chegar 

lá, por tratar-se de uma caravana de 

homens armados [da Renamo], com 

um efectivo de cerca de 40 a 50 ho-

mens”. Na minha estimativa, haveria 

cerca de 30 elementos armados da 

Renamo na comitiva.

Quase vinte minutos após cessar o 

confronto, vi uma viatura da UIR 

lotada cruzou o local do incidente, 

fazendo o sentido Chimoio-Manica, 

sem parar. Dez minutos mais tarde 

uma ambulância, com os sinais de 

emergência, também passou pelo lo-

cal, sem parar.

“Não consigo chegar lá, e não consi-

go mandar a Polícia para lá, porque 

trata-se de uma caravana de homens 

armados e depois é noite, é compli-

cado”, sublinhou Armando Mude, 

sugerindo que posteriormente a Po-

lícia traria dados consistentes sobre o 

incidente.

A guarda da Renamo respondeu aos 

tiros e entrou no mato em persegui-

ção dos atacantes, que jornalistas, 

militares da Renamo e o próprio 

Dhlakama no local identificaram 
como elementos da Unidade de In-
tervenção Rápida (UIR), das forças 
de defesa e segurança moçambicanas.
Os mesmos militares disseram estar 
na posse de quatro elementos feridos 
da UIR, que seguiram para Chimoio, 
transportados por elementos da Re-
namo, antecipando-se ao resto da 
comitiva.
“Não sabemos quem disparou”, in-
sistiu o comandante provincial da 
PRM, alegando que “ou a Renamo 
entrou na emboscada ou fez a em-
boscada”, o que sugeria haver na 
província um grupo de “terroristas à 
solta”, com armas pesadas e bazucas 
e, sobretudo com ousadia de atacar 
uma comitiva de homens armados e 
cuja motivação se desconhece.

Desinformação
Ainda no local várias chamadas fo-
ram chovendo nos celulares, incluin-
do para os jornalistas, “informando” 
ter havido um acidente de viação 
envolvendo a caravana da Renamo e 
que vários feridos estavam a caminho 
do hospital provincial de Chimoio.
Já no hospital provincial de Chi-
moio, uma fonte médica informou 
os jornalistas que uma equipe de 
emergência estava preparada para 
receber acidentados da comitiva de 
Dhlakama, o que sugeria que havia 
sido preparada uma versão fabricada 
da emboscada.
“Vim manifestar minha profunda 
tristeza com alegações de simulação 
do ataque e acidentes de viação. En-
tristeço-me ainda quando insistem 
que na comitiva não havia jornalis-
tas enquanto assisti tudo aconte-
cer”, disse ao SAVANA, Desventura 
Tomé (pseudónimo, pois pediu para 
não ser identificado), um jornalista 
que presenciou o ataque, sobre a de-
sinformação em torno do incidente 
por vários círculos ligados ao gover-
no local e à Frelimo.
“Houve tiroteio claro para tirar vida 
de alguém. Eu testemunhei o con-
fronto, isso aconteceu. Os políticos 
até podem tentar banalizar a infor-
mação, mas eu presenciei o ataque, é 
um facto”, disse ao SAVANA Aní-
bal dos Santos, jornalista da Rádio 
comunitária GESOM de Chimoio, 
que seguia na comitiva.
Bernardo Jequete, correspondente 
da DW África, que também seguia 
na comitiva, reconstituindo o ataque, 
descreveu-o como “vergonhoso”, 
adiantando que se não houvesse a 
presença de jornalistas no local 
várias versões falsas dos con-
frontos seriam alimentadas.

*O colaborador do SAVANA 
viajava na caravana da Renamo 

acompanhado por mais quatro jorna-
listas: Aníbal dos Santos, Bernardo 

Jequete, Luís Fernando. Um quarto 
profissional pediu para o seu nome não 

ser mencionado dado que está a sofrer 
pressões da sua redacção em Maputo. 

Por André Catueira, em Chimoio*

O ataque que não existiu

Um dos carros da comitiva perfurado
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Enquanto o atentado con-

tra Dhlakama em Manica 

merecia a atenção de toda 

a imprensa nacional e inter-

nacional, a edição de segunda-feira 

do diário detido maioritariamente 

pelo Banco de Moçambique, o “No-

tícias”,  ignorou por completo o as-

sunto.

Já o “Diário de Moçambique” (DM) 

que se publica na Beira, propriedade 

dos irmãos Sidat e da família Gue-

buza, tendo um jornalista na carava-

na de Dhlakama, publicou uma pe-

quena notícia de última página. Ao 

que o SAVANA conseguiu apurar 

na redacção da Beira, o artigo sofreu 

um “corte considerável”.

O repórter da Rádio Moçambi-

que, sem explicação aparente, não 

acompanhou a comitiva a Macossa, 

quando o tinha feita na deslocação 

anterior do líder da Renamo. Pelo 

teor dos telefonemas que os repór-

teres receberam depois do incidente, 

ficou no ar a convicção que os vários 

interlocutores ligados às estruturas 

locais tinham a impressão de que 

não haveria repórteres na comitiva. 

Nesses mesmos telefonemas, tenta-

va-se convencer os repórteres que te-

ria havido um capotamento e, noutra 

versão, um choque frontal entre duas 

viaturas, seguido de tiroteio entre si 

pelos homens da Renamo.

De facto, o que não havia na cara-

vana eram câmaras de televisão das 

várias estações moçambicanas. As 

imagens captadas pela STV foram 

feitas já depois de ter acontecido o 

incidente.

Um dos jornalistas que inicialmente 

prestou declarações ao SAVANA,  

pediu posteriormente para o seu 

nome ser omitido dadas as pressões 

que estava a sofrer a partir da sua 

redacção em Maputo. O SAVANA 

apurou que junto do gabinete do 

Primeiro-Ministro foram desenca-

deadas acções de pressão sobre os 

jornalistas. 

Apesar das condenações da delega-

ção da União Europeia e das embai-

xadas do Canadá e dos Estados Uni-

dos, na segunda-feira, Damião José,  

o porta-voz da Frelimo (também co-

nhecido pelo Tarik Aziz moçambi-

cano), classificou invariavelmente o 

ataque contra Dhlakama como uma 

“simulação” e uma “invenção”. 

Censura e desinformação

É 
célebre a afirmação do então 
Presidente Armando Gue-
buza. “O Facebook é uma 
fábrica de sonhos inalcançá-

veis”. Foi no Facebook que recebeu a 
sua mais feroz crítica, a famosa carta 
do académico Carlos Nuno Castel-
-Branco, em Novembro de 2013, 
que daria origem ao processo judicial 
promovido pela Procuradoria Geral 
da República em defesa da honra 
do Presidente da República. Com 
a absolvição de Castel-Branco e de 
Fernando Mbanze, editor do media-
FAX, a falange moçambicana do Fa-
cebook celebra justiça e autocelebra-
-se como fábrica de críticos. É uma 
espécie de justiça poética.

Triunfalismo, esperança renovada na 

justiça são as principais marcas dos 

discursos de algumas das mais notá-

veis figuras da esfera pública nacio-

nal, no Facebook, nesta quarta-feira, 

assim que foi lida a sentença do Caso 

Castel-Branco.

Radical como sempre, o jovem ana-

lista político Egídio Vaz não hesita 

em qualificar a sentença deste julga-

mento como uma espécie de certidão 

de óbito da armada canina do Gue-

buzismo, o famigerado G40: 

“Caso Carlos Nuno Castel-branco 

e  Fernando Mbanze =ABSOLVI-

DOS=. Hoje, o último episódio do 

G-quarentismo foi incinerado. O 

G40 tentou instituir uma espécie de 

um Kalifado semelhante àquele pre-

gado pelo Estado Islâmico em ma-

téria de liberdade de expressão. Fa-

liram’’, martelou o mercurial crítico 

Egídio Vaz.

Na mesma linha segue o jornalista 

investigativo e pesquisador do Cen-

tro de Integridade Pública (CIP), 

Lázaro Mabunda, claramente enfati-

zando um discurso crítico ao regime 

de Armando Guebuza. “João Al-

meida Guilherme. Fixem este nome. 

É nome do juiz que escangalhou 

as acusações contra  Carlos Nuno 

Castel-Branco,  Fernando Veloso  e 

Fernando Mbanze. Para mim é até 

aqui a sentença deste novo século. 

É a sentença que derrotou o auto-

ritarismo, o fascismo, a ditadura, o 

totalitarismo a favor da democracia. 

Na verdade, valeu ter havido esta acu-

sação porque de hoje e dia já temos 

um instrumento que nos irá defen-

der da tirania. É que esta sentença 

deixou claro o que é injúria, calúnia, 

difamação, crime contra segurança 

do Estado. Muitos de nós jornalistas 

éramos julgados e condenados por 

algo que não era crime.  Guilherme 

proferiu uma sentença que deve ser 

estudada nas faculdades. Nunca tinha 

pensado que houvesse juízes brilhan-

tes como este. Muito jovem e muito 

actualizado. Com um juiz como este, 

temos um futuro como democracia’’, 

termina o multi-premiado jornalista, 

salpicando bem a sua alergia a era 

Guebuziana.

Juristas, o ex-bastonário da Ordem 

dos Advogados e o actual Presidente 

da Comissão Nacional dos Direitos 

Humanos foram mais comedidos em 

suas postagens, preferindo celebrar a 

absolvição dos réus como uma vitória 

da justiça. Gilberto Correia sinteti-

zou assim a sua leitura a decisão do 

corpo de juízes liderado pelo jovem 

João Guilherme: “Alguns juízes in-

conformados com o status quo dão-

-nos fortes razões para acreditar na 

justiça moçambicana.”

Correia, bastante combativo pela de-

mocracia e pela justiça enquanto ho-

mem forte da Ordem dos Advogados, 

curiosamente durante o consulado de 

Guebuza, não se coibiu de cumpri-

mentar o juiz da causa, em postagem 

no mural deste no Facebook. “Ser ab-

solutamente justo é uma qualidade de 

natureza divina; ser justo de acordo 

com o máximo das suas capacidades 

é a glória do homem”, assim Gilberto 

Correia citou Joseph Addison em vé-

nia a Guilherme.

Custódio Duma preferiu simples-

mente celebrar: “Viva a Justiça Mo-

çambicana. Viva a Constituição Mo-

çambicana. Viva Moçambique.”

Numa leitura que perspicazmente in-

terpreta a sentença proferida pelo juiz 

Guilherme, o jornalista e pesquisador 

social Bayano Valy considera que 

“Nem precisávamos de gastar tempo 

e dinheiro. Este é um daqueles casos 

que com bom senso nem chegava ao 

tribunal.”

(Redacção) 

A justiça poética do Facebook Moçambique
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Entre Frelimo e ANC

Onde está Jacob Zuma, há 
um momento que, nor-
malmente, está garantido, 
o canto. No passado dia 

11, ele esteve na Matola, como chefe 

de Estado sul-africano, mas também 

como um ex-“Umkhonto we sizwe” 

(MK), “A Lança da Nação”, em por-

tuguês, nome do braço armado que o 

ANC (Congresso Nacional Africa-

no) operou nos tempos do nefando 
regime do “apartheid”.

Também tratado por “JZ” entre os 
mais chegados, mesmo que lhe falte 
no seu famoso harém a “estaleca” da 
Beyoncé, o Presidente sul-africano 
cantou. Não a polémica “Umshini 
wami”, “Tragam a minha metra-
lhadora”, que a ala militar do ANC 
cantava como símbolo da luta anti-
-“apartheid”. 
Cantou o “Viva Viva a Frelimo”, su-
blimando o clima de romance que 
frequentemente aquece os eventos 
em que está a direcção da Frelimo e 
do ANC, mesmo em eventos de es-
tado. Levou no coro de circunstân-
cia vozes como Joaquim Chissano, 
Graça Machel, Teodato Hunguana, 
Aires Ali, entre outros quadros im-
portantes do partido no poder em 
Moçambique. Os seus sempre enér-
gicos compatriotas também o acom-
panharam.
Longe vão os tempos em que as duas 
organizações históricas viram as suas 
relações afundarem, quando a Freli-
mo foi obrigada pela África do Sul 
do “apartheid” a escorraçar membros 
do ANC a que havia dado refúgio 
durante a luta contra o ex-regime, 
como preço do Acordo de Incomáti. 
Isso, dizem-no os quadros dos dois 
partidos, foi uma jogada estratégica 
para iludir Peter Botha, porque a “ir-
mandade nunca foi quebrada”.
“O Viva Viva a Frelimo” pela voz 
de Jacob Zuma, na inauguração do 
Monumento da Matola, foi apenas 
um dos episódios da troca de afec-
tos com o ANC, que foi salpicando a 
inauguração do memorial que evoca 
a morte de 17 activistas sul-africanos 
anti-“apartheid”, cinco moçambica-
nos e um português, em 31 de Janei-
ro de 1981, por comandos do regime 
do “apartheid” da África do Sul.

Português morto no lugar 
de Joe Slovo
Numa das placas de alumínio do 
memorial aos mártires da “Matola 
raid”, explica-se que os comandos 
mataram o cidadão português, Antó-
nio Ramos Monteiro José, porque o 
confundiram com o secretário-geral 
do Partido Comunista da África do 
Sul, movimento aliado do ANC, Joe 
Slovo, marido da militante e aca-
démica Ruth First, assassinada em 
Maputo, quando uma carta-bomba 
supostamente enviada pelos serviços 
de segurança sul-africanos lhe explo-
diu nas mãos.
No seu discurso sobre o massacre, 
Jacob Zuma enfatizou a indissolu-
bilidade dos laços entre os partidos 
actualmente no poder em Moçam-
bique e na África do Sul, apesar do 

percalço que ocorreu em 1983, com 
o Incomáti.
“Ao contrário das intenções do regi-
me do apartheid, o sangue dos com-
batentes pela liberdade derramado 
aqui na Matola reforçou a aliança 
entre o ANC e Frelimo e nutriu a ár-
vore que gerou as frutas da liberdade 
para o povo sul-africano”, enfatizou 
Jacob Zuma.
A África do Sul, prosseguiu Zuma, 
será sempre agradecida pela ajuda 
que recebeu do povo de Moçambi-
que, em geral, e da Frelimo, em par-
ticular, quando decorria a luta pela 
libertação.
“Somos lembrados hoje que os povos 
da África do Sul e de Moçambique 
liderados pelo ANC e pela Frelimo, 
respectivamente, partilham laços 
históricos nascidos da luta contra o 
apartheid, regimes fascistas e seus 
agentes fantoches”, frisou Jacob 
Zuma.
As referências à amizade entre os 
dois partidos também não faltaram 
no discurso do chefe de Estado mo-
çambicano, Filipe Nyusi, por ocasião 
da inauguração do monumento.
“Com o monumento da Matola, va-
lorizamos a luta dos partidos Frelimo 
e do ANC pela libertação da região 
da África Austral, contra a domi-
nação colonial e contra o apartheid. 
Aprofundamos a tradição de convi-
vência e coragem dos nacionalistas 
moçambicanos e sul-africanos regis-
tadas na luta pela libertação da região 
da África Austral. Colocámos à dis-
posição das novas gerações a história 
comum dos povos moçambicano e 
sul-africano”, enfatizou Nyusi.

“Eu também estava em 
perigo”, Jacob Zuma
Num relato fora do discurso que leu, 
Zuma contou que teria sido uma 
das vítimas do ataque, uma vez que 
se quis deslocar de Maputo para o 
local, movido pela determinação de 
ajudar os seus camaradas do ANC 
(Congresso Nacional Africano), ac-

tual partido no poder na África do 

Sul, quando tomou conhecimento da 

incursão, num lugar que está a cerca 

de 20 quilómetros da capital mo-

çambicana.

Zuma disse que só não foi a Matola, 

porque um dos membros destacados 

pelo Governo moçambicano para 

tomar conta da segurança dos diri-

gentes do ANC, não o emprestou a 

viatura, alegando que a mesma estava 

com um primo.

“Mais tarde, ele me contou que, na 

verdade, não queria que eu fosse a 

Matola, para a minha própria se-

gurança”, narrou o chefe de Estado 

sul-africano, na altura responsável 

pelo braço militar do ANC, (Lança 

da Nação), cujos membros eram os 

principais visados pelo ataque.

Além de membros do seu Governo 

e quadros do ANC, incluindo sobre-

viventes do raide da Matola, Jacob 

Zuma levou membros das SANDF 

(Forças de Defesa Nacional da Áfri-

ca do Sul” e membros da polícia sul-

-africana, que nos seus números de 

dança patenteiam a confusão entre o 

Estado e partido. Lá como cá, dirão 

alguns.

Os mártires do “raide da Matola”, 

como os sul-africanos se referem à 

incursão, também tiveram direito à 

coreografia das irresistíveis  “semi-

-nuas”, que costumam abrilhantar 

festivais culturais na África do Sul 

e na Suazilândia. Também não fal-

taram danças guerreiras oferecidas 

por grupos de jovens da província de 

Maputo, para sublinhar a comunida-

de cultural que são os povos dos dois 

países.

Numa curta entrevista 

ao SAVANA, no fi-

nal da inauguração do 

“Monumento”, Dali 

Tambo, filho do falecido presi-

dente do ANC, Oliver Tambo, 

qualificou como “estúpidos e 

ignorantes” os autores dos ata-

ques contra moçambicanos na 

África do Sul, na esteira da vio-

lência xenófoba do início deste 

ano naquele país.

“Acho que as novas gerações na 

África do Sul têm sido ensina-

das sobre o papel preponderan-

te do povo moçambicano e da 

Frelimo na luta pela liberdade 

na África do Sul, infelizmen-

te, há alguns estúpidos que 

não entendem que sem o povo 

moçambicano, não teriam a 

liberdade de que gozam hoje”, 

afirmou Dali.

Para o filho de Oliver Tambo, 

a violência de algumas comu-

nidades sul-africanas contra 

moçambicanos revela ingrati-

dão, pois Moçambique tratou 

bem os sul-africanos exilados 

no país.

“Se não fosse triste, seria ridí-

culo, quando essas pessoas ata-

cam moçambicanos que vivem 

e trabalham na África do Sul, 

porque nós devemos a nossa liber-

dade aos moçambicanos”, acrescen-

tou Dali Tambo.

Quando alcançou a sua indepen-

dência em 25 de Junho de 1975, 

prosseguiu Tambo, o povo moçam-

bicano podia ter optado por não 

desafiar o regime do “apartheid” e 

impedir a presença de militantes 

do ANC em território sul-africano, 

mas assumiu que o país nunca se 

sentiria independente sem a inde-

pendência da África do Sul.

“Os moçambicanos podiam ter 

dito aos sul-africanos: ´libertámos 

o nosso país, façam as vossas malas 

e vão libertar o vosso`, mas dis-

seram: ´fiquem aqui, estamos 

do vosso lado, porque nunca se-

remos independentes, enquan-

to vocês forem oprimidos`, des-

tacou o filho do líder histórico 

do ANC.

Para Dali Tambo, os moçam-

bicanos deviam ser sempre 

bem-vindos na África do Sul, 

sempre que lá quisessem ir, por-

que são os verdadeiros heróis e 

obreiros da vitória contra a re-

pressão imposta pelo apartheid.

Enfatizando que os governos e 

povos dos dois países têm sabi-

do honrar os combatentes pela 

liberdade, incluindo o seu pai e 

Samora Machel, o filho de Oli-

ver Tambo considera, entretan-

to, que a melhor homenagem 

seria a prosperidade nas duas 

nações.

“Temos de incrementar o co-

mércio entre os dois países, para 

assegurar que ambos os países e 

povos tiram proveito dos ga-

nhos gerados pela economia. 

Moçambique tem muito para 

dar à África do Sul e vice-versa 

e isso não é mais do que a con-

tinuação da irmandade entre 

os dois povos”, salientou Dali 

Tambo.

Xenofobia contra 
moçambicanos é estupidez

Troca de afectos no monumento aos 
mártires da Matola
Por Ricardo Mudaukane
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Num acto de grande embara-
ço, o Presidente zimbabwe-
ano, Robert Mugabe, pro-
cedeu à abertura da sessão 

do parlamento na terça-feira, com a 

leitura de um discurso errado.

Em vez de detalhar a agenda legisla-

tiva para os próximos 12 meses, como 

é de praxe, Mugabe dirigiu-se aos de-

putados do parlamento zimbabweano 

repetindo integralmente o mesmo 

discurso que havia lido há três sema-

nas no mesmo fórum, mas dessa vez 

sobre o Estado da Nação.

Falando sobre esta gafe, o porta-voz 

presidencial, George Charamba,  dis-

se que a mesma foi resultado de um 

engano verificado ao nível do secre-

tariado no Gabinete do Presidente da 

República.

Charamba não explicou como é que 

não foi feita uma verificação prévia 

para garantir que fosse entregue ao 

Presidente o discurso correcto.

“O erro foi infeliz, e medidas correc-

tivas estão a ser consideradas”, disse 

Charamba.

Uma dessas medidas foi a convocação 

do parlamento para a última quarta-

-feira, onde foi entregue aos depu-

tados o discurso que deveria ter sido 

lido na ocasião.

A cerimónia de abertura do par-

lamento inclui um ritual em que o 

Presidente, acompanhado da esposa, 

é transportado numa viatura desca-

potável, da era colonial, escoltada por 

um destacamento da cavalaria. Aviões 

da Força Aérea fazem um voo rasante 

enquanto uma companhia das forças 

armadas dispara 21 salvos de canhão.

Enquanto Mugabe lia o seu discurso 

errado, membros da bancada do par-

tido no poder, a Zanu-PF, interrom-

piam-no ocasionalmente com palmas, 

sinalizando a sua aprovação. 

Terminada a leitura do discurso, um 

dos deputados da bancada do partido 

governamental apresentou uma mo-

ção de debate sobre o mesmo, ainda 

sem ter se apercebido do que havia 

acontecido.

Comentando sobre o incidente, a 

vice-chefe da bancada do MDC, a 

principal força da oposição, Dorcas 

Sibanda, disse: “A Zanu-PF é um 

fracasso e o seu saco de mentiras está 

agora vazio. Eles devem abandonar 

o poder e deixar espaço para aqueles 

que têm capacidade para governar”.

Um outro deputado da oposição, Nel-

son Chamisa, disse que o incidente 

significa que, tecnicamente, Mugabe 

não procedeu à abertura do parla-

mento, uma vez que não foi deline-

ada qualquer agenda legislativa, assim 

como uma declaração oficial de aber-

tura do órgão legislativo. 

“O incidente é apenas um sintoma de 

que as coisas não estão bem no país, 

e de que Mugabe está cansado”, disse 

Chamisa. 

INTERNACIONAL

A Rede HOPEM  pretende recrutar um/a  Coordenador/a 
de Programas para o seu quadro de pessoal. São exigidos 
para esta posição os seguintes requisitos:
Possuir nível superior em  antropologia, sociologia, saúde 
pública, estudos de género ou outras áreas relacionadas
Pelo menos 5 anos de experiência de trabalho relevante para 
este posto
Fortes capacidades de liderança e gestão técnica
Fortes capacidades de mobilização/administração de parce-
rias e networking
Profundos conhecimentos de abordagens baseadas em direi-
tos humanos com enfoque para 
saúde e igualdade género
Elevado sentido de prestação de contas  
Fluência em língua inglesa e portugesa 
Excelentes  habilidades de comunicação escrita/oral  e analí-
ticas, incluindo capacidade de produzir relatórios 
 Experiência de trabalho com organizações não governamen-
tais, entidades governamentais e das Nações Unidas
Domínio de computadores (MS-Word, Excel, Power-Point e 
Internet)
Os/as inteteressado/as deverão enviar os seus Cv’s, acom-
panhados de carta de apresentação, para os seguintes ende-
reços electrónicos: hopem@hopem.org.mz e hopem.moz@
gmail.com
Os termos de referência detalhados podem ser solicitados 
pelos mesmos endereços ou baixados em www.hopem.org.
mz 
Nota: o prazo para entrega de candidaturas foi extendido 
para 24 de Setembro de 2015
Importante: só serão contactado/as os/as candidato/as pré-
-seleccionado/as

ANÚNCIO DE VAGA

Na abertura do Parlamento

Mugabe lê discurso errado

Robert Mugabe
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No meio de uma tensão po-
lítica em que o país vive, 
agudizada com um ataque 
armado em que uma ca-

ravana automóvel da Renamo foi 

alvo sábado passado, em Manica, a 

Universidade Católica de Moçambi-

que (UCM) juntou, na sua unidade 

principal na cidade da Beira, o antigo 

presidente Joaquim Chissano, o líder 
da Renamo, Afonso Dhlakama, e o 

presidente do Movimento Demo-

crático de Moçambique (MDM), 

Daviz Simango. O actual momento 

político em Moçambique prendeu a 

atenção dos presentes que lotavam 

a sala, ambiente que ficou mais des-

contraído com o acalorado aperto 

de mão entre os dois protagonistas 
do Acordo Geral de Paz (AGP), Jo-

aquim Chissano e Afonso Dhlaka-

ma, reeditando o célebre abraço de 

Roma, que pós fim a um conflito ar-

mado que durou 16 anos. 

À semelhança do que aconteceu na 

fundação da instituição, Chissano 

e Dhlakama estiveram juntos nesta 

segunda-feira, na cidade da Beira, 

numa conferência alusiva aos vinte 

anos da Universidade Católica de 

Moçambique (UCM), onde o arce-

bispo emérito da Beira, Dom Jaime, e 

um dos mediadores para o acordo de 

paz em Roma, foi muito crítico em 

relação ao actual momento em que o 

país vive. 

Sob o lema “promovendo a recon-

ciliação e o desenvolvimento da 

sociedade moçambicana”, Joaquim 

Chissano dirigiu durante a manhã 

desta segunda-feira o segundo painel 

sobre as motivações do executivo que 

então liderava para legalizar a UCM 

e, à tarde, o líder da Renamo, Afon-

so Dhlakama, falou sobre o papel da 

instituição na expansão do ensino su-

perior no país.

A UCM nasceu na Beira, três anos 

após o Acordo Geral de Paz, assi-

nado em Roma a 04 de Outubro de 

1992 por Chissano e Dhlakama, sob 

a mediação da organização católica 

Comunidade de Santo Egídio e que 

pôs termo a 16 anos de guerra civil.

Dom Jaime
Dom Jaime Gonçalves, que precisa 

de apoio para se locomover, mostrou 

a fertilidade da sua mente e criticou 

a postura de lutas por interesses de 

grupos que conduzem o país a amea-

ças constantes de paz. 

Já Joaquim Chissano, polidamente, 

disse que os políticos moçambicanos 

precisam gerir os conflitos, enquanto 

Afonso Dhlakama, que chamou mui-

ta atenção no encontro, sugerindo 

ser o presidente do momento – foi 

aplaudido antes de falar, já parado 

com o discurso na mão, junto ao pó-

dio - disse que escapou ao assassinato 

por um tiro, que mataria a democra-

cia.

A conferência dos vinte anos da Uni-

versidade Católica de Moçambique 

aconteceu dois dias depois de um 

ataque a uma coluna em que seguia o 

presidente da Renamo, que saiu ileso. 

A polícia negou o seu envolvimento 

na emboscada e na segunda-feira a 

Frelimo acusou a Renamo de simular 

o ataque, presenciado por vários jor-

nalistas.

Diálogo de vergonha
Dom Jaime, que foi o primeiro a des-

filar para uma plateia de renomados 

académicos, incluindo Brazão Ma-

zula, antigo reitor da Universidade 

Eduardo Mondlane, e que dirigiu as 

primeiras eleições multipartidárias 

no país, na qualidade de presidente 

da Comissão Nacional de Eleições 

(CNE), acusou os políticos moçam-

bicanos de estarem a ameaçar a paz 

com seu “orgulho e medo”, susten-

tando que o país vive uma demo-

cracia do ódio, por estar baseada em 

falsas aparências.

“Estão todos os dias enchendo a 

boca a dizer Paz, Paz, Paz, qual Paz? 

Paz de vergonha? Onde está a Paz?”, 

questionou Dom Jaime Gonçalves, 

para depois reiterar a acusação de que 

“todos (os políticos) têm medo de se 

encontrar por saberem que criaram 

uma democracia falsa e de ódio”.

Considerou um facto de vida na-

cional o acordo de reconciliação 

dos moçambicanos, adiantando que 

África está à procura de reconcilia-

ção, que, disse, “a República Demo-

crática de Congo, desde 1960, o Su-

dão e a República Centro Africana 

não encontram”.

“Mas Moçambique tem”, afiançou 

Dom Jaime, adiantando que não 

entende porque os políticos moçam-

bicanos se envergonham de falar do 

Acordo Geral de Paz (AGP), que 

classifica como “fruto da reconcilia-

ção.

“Em Moçambique, os nossos polí-

ticos não se podem encontrar para 

discutir problemas da nação. Não 

conseguem encontrar-se, não conse-

guem falar. Podemos tocar todos os 

batuques de Moçambique, mas ao 

mesmo tempo ninguém ouve”, de-

clarou o arcebispo emérito da Beira, 

segunda maior cidade de Moçam-

bique, salientando: “a paz tem ética, 

fraternidade e solidariedade”.

Referiu que os moçambicanos preci-

sam de uma reconciliação para alcan-

çarem uma democracia estruturada, 

guiando-se por princípios não enga-

nosos,  e criar e manter um clima de 

alegria.

“O grande tom presente dos bispos 

é paz à nação, paz à igreja. A UCM 

chama a reconciliação, porque a de-

mocracia vivida é de ódio. Todos têm 

medo, não podem encontrar-se, mas 

que tipo de democracia é essa?” aflo-

rou Dom Jaime Gonçalves, que na 

ocasião reconstituiu os nublados pas-

sos e esforços dos bispos católicos na 

instalação da UCM, que resultou da 

exigência da Renamo no AGP, para 

reduzir assimetrias no acesso ao en-

sino superior.

Contudo, Joaquim Chissano, ex-

-chefe de Estado moçambicano, que 

defendeu que os problemas do país 

precisam ser geridos pelos actores 

políticos, mostrou-se disponível para 

mediar um encontro entre o Presi-

dente da República, Filipe Nyusi, e o 

líder da Renamo, Afonso Dhlakama. 

O encontro Nyusi-Dhlakama é visto 

em vários sectores como crucial para 

desanuviar o ambiente politicamente 

tenso que se vive em Moçambique, 

após as eleições de Outubro passa-

do que, oficialmente, deram vitória à 

Frelimo e ao seu candidato.   

Ressalvando que não tem manda-

to para negociar com Dhlakama, 

Chissano manifestou prontidão para 

contribuir para a realização de um 

encontro entre Nyusi e Dhlakama, 

considerando ser importante para se 

ultrapassar a actual crise política em 

Moçambique.

“Eles [Nyusi e Dhlakama] devem en-

contrar-se para discutir aquelas coi-

sas que parecem impossíveis, mesmo 

aquelas que parecem inconvenientes. 

Só se encontrando podem falar. E se 

não der na primeira, pode ser na se-

gunda, até quantas vezes necessárias 

para se encontrar um senso e uma 

aproximação”, apelou Joaquim Chis-

sano, que qualificou Afonso Dhlaka-

ma como “uma força viva necessária”.

Defendeu ainda que, além das con-

versações entre as partes, “esse diálo-

go vá-se expandindo e abrangendo a 

todos, o povo”, acrescentando que a 

construção da democracia “não pode 

ser feita por uma entidade só” e pode 

levar décadas. 

“O governo tem de procurar um 

meio-termo, de encontrar soluções 

neste conflito de ideias com o parti-

do Renamo”, observou o ex-estadista, 

alertando que os conflitos não devem 

provocar receios.

Na presença de Afonso Dhlakama, 

Chissano sustentou que os conflitos 

são até benéficos, por serem um dína-

mo de desenvolvimento, mas consi-

derou ser preciso geri-los com eficá-

cia, com a fórmula “conflito-solução, 

conflito-solução”.

“O mais importante numa demo-

cracia não é o multipartidarismo, é 

a criação da confiança que nos une 

para podermos falar, para podermos 

divergir, criarmos a contradição e re-

solvermos a contradição, para outra 

contradição surgir com nova quali-

dade”, disse Joaquim Chissano, que 

pediu aos políticos para se despirem 

de receios e medos.

Chissano considerou que o país está 

a perder os seus princípios demo-

cráticos e reconheceu que um país 

se constrói com alguns erros, deplo-

rando soluções armadas e adiantando 

que a actual situação de instabilida-

de política não provém de falhas do 

Acordo Geral de Paz.

Na conferência, a governadora de So-

fala, violando o protocolo, foi pedir a 

Afonso Dhlakama, com um aperto de 

mão largamente aplaudido, o encon-

tro com o Presidente moçambicano, 

Filipe Nyusi.

Já o líder da Renamo, Afonso 

Dhlakama reclamou ter sido vítima 

de uma tentativa de assassinato por 

polícias ao serviço da Frelimo, avi-

sando que não representa uma ame-

aça para o Estado de Direito, e que a 

sua eliminação seria um “tiro contra a 

democracia”.

“Eu não represento uma ameaça para 

o Estado de Direito, mas represento 

uma ameaça para a Frelimo”, afirmou 

Afonso Dhlakama, atribuindo o ata-

que de sábado em Chibata, província 

de Manica, a “agentes policiais com a 

farda de uma força de segurança do 

Estado” que não mencionou, susten-

tando que a Polícia ameaça em vez de 

proteger.

“Sabendo quem sou e o lugar que 

ocupo no sistema político moçambi-

cano, seria suposto que essa protecção 

fosse reforçada, como acontece em 

qualquer regime democrático. Mas 

em Moçambique não é assim”, decla-

rou, lembrando ter sido abandonado 

pela escolta Policial a si atribuída em 

Tete, que mais tarde viria a dispensar.

Afonso Dhlakama sustentou que os 

homens que o atacaram no sábado 

“não são agentes de um Estado de 

Direito, são agentes da Frelimo, são 

agentes do Estado da Frelimo, o Es-

tado de partido único que foi instala-

do pela Frelimo e é mantido por força 

da constante violação das regras mais 

elementares da vivência e convivência 

democrática”.

Dirigindo-se ao que chamou de “ir-

mão Joaquim Chissano”, (também 

presente no anfiteatro da Faculda-

de de Ciências de Saúde da UCM), 

Dhlakama recordou as negociações 

com o ex-Presidente moçambicano, 

“com o sonho de estar sólida e segura 

a ponte para a paz, depois de um pe-

ríodo longo e difícil de diálogo”, e que 

culminaram nos acordos de Roma em 

1992.

“Se houver espaço para negociações 

concretas, estou disponível. Mesmo 

amanhã, se me disserem para ir ne-

gociar a implementação dos acordos, 

estou disponível”, disse, respondendo 

a uma pergunta de um estudante.

Dhlakama disse estar igualmente 

disponível para corrigir eventuais 

incumprimentos do seu partido do 

Acordo Geral de Paz, mas insistindo 

na responsabilização da Frelimo em 

relação ao que falhou. 

“Se a Renamo não cumpriu, que o 

Governo indique e eu farei a minha 

parte. A Frelimo é que violou os acor-

dos. Se estou a mentir, que Chissano 

desminta, ele está aqui me ouvindo na 

plateia”, desafiou o líder da oposição, 

convidando também o ex-chefe de 

Estado a confirmar as longas conver-

sas que mantinham. 

“Eu colaborei muito para a reconci-

liação e paz, isso pode testemunhar o 

meu irmão mais velho Chissano. Eu 

ia a casa dele, que era próxima da mi-

nha e ficávamos a conversar das 09:00 

até às 17:00 e conseguíamos o que 

conseguíamos”, descreveu o presiden-

te da Renamo.

Chissano e Dhlakama reeditam Roma

Uma pomba-branca, das três soltas pelo arcebispo da Bei-

ra, Cláudio Zuanna, simbolizando a paz, recusou-se a voar 

e caminhou quase 10 metros e sentou-se defronte a Afonso 

Dhlakama, até que o protocolo recolheu a ave.

 “Achei isso inédito. A pomba vive onde há paz” disse Ermelinda Pedro, 

uma estudante uni-

versitária, asseguran-

do que “ao caminhar 

e sentar-se ao lado 

de Afonso Dhlaka-

ma significa que ele 

pode ser uma fonte 

de paz”.

O momento não 

passou despercebido 

entre os académicos 

e bispos da igreja 

católica presentes, 

incluindo ex-Presi-

dente moçambicano 

Joaquim Chissano e 

o presidente do Mo-

vimento Democráti-

co de Moçambique 

(MDM) e autarca da 

Beira, Daviz Siman-

go, que buscaram 

oportunidade de fo-

tografar a cena.

Pomba branca ronda Dhlakama

Chissano e Dhlakama reencontram-se na Beira
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A Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (MASC), tem como missão, 
fortalecer e promover o desenvolvimento sustentável da sociedade civil em Mo-
çambique, e pretende contribuir para a democratização do Estado e do espaço 
público e a promoção da justiça social através de assistência técnica, subsídios, 
networking e acesso à informação.

Protecção dos Recursos Naturais e nesta chamada particular a área de Exploração 
e comércio de Madeira em Moçambique.

1. Introdução
Perdas de receitas devido a exploração e comércio ilegal de madeira em Moçam-
bique no período 2003 – 2013
Conforme o estudo sobre avaliação das perdas de receitas devido à exploração e 
comércio ilegal de madeira em Moçambique, no período 2003 a 2013, produzido 
pela Universidade Eduardo Mondlane, em parceria com o Fundo Mundial para a 
Conservação da Natureza (WWF) há grandes disparidades entre os dados anuais 
de exportação de madeira moçambicana para China divulgados pelo governo e as 

quantidades declaradas pelos governos dos dois países, chega-se à conclusão de 

Recomendações do Estudo
Quadro legal

tornar o processo de licenciamento transparente, com a participação das as-

- Processamento primário da madeira, 

      aos intervenientes directos
- Promoção da exportação (40% de isenção da 
      taxa de exploração)
- Mecanismos de utilização dos 15% sobretaxa 

Licenciamento, exploração e transporte

difícil imitação ou adulteração
-

turno.

-

-

Exportação: 

-

-

Directrizes da Advocacia, para Protecção dos Recursos Naturais

da proteção dos Recursos Naturais.
-

ticas de gestão dos Recursos Naturais.

 
Melhoramento do Quadro Legal, Licenciamento, exploração e transporte, Fisca-

-
çambique.

3. Elegibilidade
-

4. Âmbito da Actividade
-

área temática de domínio, na qual desejam trabalhar. Encoraja-se a coligação com 

 
5. Estrutura da Proposta:

Propostas com mais de seis páginas podem não ser avaliados.

-

-

As propostas podem ser submetidas para o endereço físico da Fundação MASC, 

masc@masc.org.mz, indicando o assunto “Advocacia para Proteção dos Recursos 
Minerais”

Prazo:
serão consideradas.
As propostas serão avaliadas por um comité de avaliação, que terá lugar no dia 29 

Convite para Manifestação de Interesse em
 Advocacia para Protecção dos Recursos Naturais
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O partido controla tudo e Nyusi está 
de pés e mãos atadas

Na antecâmara do lança-
mento do livro Desafios 
para Moçambique 2015, 
do Instituto dos Estu-

dos Sociais e Económicos (IESE), 
o académico e investigador desta 
agremiação Sérgio Chichava con-
sidera que a divulgação da obra 
acontece numa altura de “alta ten-
são” no país, que está mergulhado 
numa crise política, devido à recu-
sa da Renamo, principal partido da 
oposição, de reconhecer os resul-
tados das últimas eleições gerais, a 
interrupção das negociações entre o 
governo e o movimento, bem como 
a subida da dívida pública e derra-
pagem do Metical.  
Fazendo uma ligação entre o livro 
e o actual momento político, Sér-
gio Chichava aponta que o Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
enfrenta o desafio de superar o dé-
fice de legitimidade popular, visto 
que os resultados das últimas elei-
ções gerais não foram justas, nem 
transparentes. 
No entender de Chivava, que é o 
coordenador da nova edição, Nyusi 
tem de criar condições para o resta-
belecimento da paz e estabilidade, 
que não passa somente em acomo-
dar os interesses da Renamo, mas 
sim pela inclusão social e melhor 
redistribuição da riqueza.
No capítulo da paz, avança que é 
preciso que a ala radical da Fre-
limo abra mão para permitir ne-
gociações sérias, defendendo que 
o actual chefe de Estado até pode 
ter vontade, mas nada pode fazer 
sem o consentimento partidário. 
O IESE lança esta sexta-feira a 6ª 
edição da série Desafios para Mo-
çambique, cujo objectivo é reflectir 
de forma intelectual sobre os as-
suntos mais candentes no país. A 
Publicação é composta por 17 ar-
tigos compilados por 21 investiga-
dores dentre nacionais e estrangei-
ros. A obra está dividida em quatro 
secções, designadamente, Política, 
Economia, Sociedade e Moçambi-
que no Mundo.

A edição de Desafios para Moçam-
bique 2015 acontece numa altura 
em que temos um novo Governo. 
Quais os desafios que se colocam 
ao Presidente da República e seu 
governo?
Está mais do que claro que o grande 

desafio para o Presidente da Repú-

blica é a paz. Sem a paz não há de-

senvolvimento, não há investimento, 

só há pobreza e miséria. Isto está 

explícito em todos os artigos desta 

edição, que a paz é necessária e a 

mesma deve passar por uma inclu-

são política, económica e não apenas 

entendimento entre os dois princi-

pais beligerantes, neste caso, a Re-

namo e o Governo. Passa ainda por 

uma maior redistribuição de recur-

sos, que neste momento estão con-

centrados numa pequena elite que 
está a governar e dirigir os destinos 
deste país desde a independência. 
Não haverá uma paz efectiva, en-
quanto houver muitos moçambica-
nos excluídos e deixados à margem.

Quais são as saídas que indicam? 
O ponto essencial é a descentraliza-
ção, embora a Renamo esteja a fa-
zer as coisas tendo como objectivo 
tirar mais benefícios para si própria 
e não no sentido de mais democra-
cia para o país. A Renamo quer ter 
a sua parte do bolo. O que é certo é 
que é preciso descentralizar, dar po-
der aos distritos, às províncias e às 
autarquias. É preciso mais descen-
tralização, o que significa mais auto-
nomia, o que certamente vai resultar 
na melhoria da redistribuição da ri-
queza a nível local. Isto é a tal inclu-
são política e económica. O processo 
vai levar tempo, mas são passos que 
devem ser dados e não vale a pena 
tentar adiar. Actualmente, tudo é 
decidido e concertado em Maputo, e 
parece que a capital é um outro país 
fora das restantes províncias. O que 
acontece em Maputo não reflecte o 
que acontece noutras províncias.

Estão em curso diligências para 
mais um encontro entre Filipe 
Nyusi e Afonso Dhlakama, acha 
que a crise passará para história?
Nos actuais termos, para que haja 
mudança rumo à manutenção da 
paz, não basta que os dois se sentem 
à volta da mesma mesa. É preciso 
que a Frelimo e os indivíduos que 
mandam dentro dela mostrem que 
realmente querem a paz, mas estou 
preocupado porque neste momento 
não estou a sentir isso. Estou cép-
tico, e enquanto isso não acontecer, 
não basta sentar para dialogar, a não 
ser que se façam pequenas conces-
sões à Renamo, que, mesmo assim, 
serão momentâneas.
É preciso notar que, até ao momen-
to, Dhlakama está a conseguir con-
trolar a situação, mas não está a ser 
fácil. Ele está sendo muito pressio-
nado e corre o risco de perder a legi-
timidade ou ser abandonado dentro 

do partido. É por isso que uma vez 

mais abandonou o luxo da cidade 

para estar com as massas.  A situa-

ção é muito mais profunda e exige 

mais responsabilidade por parte da 

Frelimo. 

O livro aborda o processo eleitoral 
e fundamenta que a actual crise 
política resulta da não-aceitação 
dos resultados eleitorais por parte 
do líder da Renamo, como é que 
analisaram o processo eleitoral?
As eleições não foram livres, nem 

justas e nem sequer transparentes, 

mas como os órgãos da administra-

ção eleitoral não são imparciais foi o 

que se viu. Não precisamos de levar 

mais tempo a debater este assunto, 

porque isso está claro. O grande de-
safio é dar credibilidade aos órgãos 
eleitorais. Isto não é novidade, é uma 
coisa recorrente e ninguém duvida 
da falta de credibilidade dos órgãos 
eleitorais, que sempre mancham os 
processos eleitorais. Duvida-se da 
independência destes órgãos e toda 
a sociedade incluindo partidos da 
oposição consideram que estes ór-
gãos não gozam de legitimidade. É 
preciso trabalhar mais neste sentido, 
se desejamos ter eleições reconheci-
das por todos os protagonistas. Pre-
cisamos de reformas mais profundas 
e a Renamo não está a conseguir 
fazer isso, porque exige despartida-
rização que na sua óptica significa a 
Frelimo não estar sozinha nesses lu-
gares, mas sim juntos. Mesmo assim, 
por mais que a Renamo esteja nos 
órgãos eleitorais, verificam-se sinais 
de falta de competência por parte 
dos seus membros. 
As fraudes e ilegalidades que se veri-
ficam nos processos eleitorais ocor-
rem perante a presença dos mem-
bros da Renamo, não é que sejam 
comprados, denotam sérios proble-
mas na instrução das reclamações. 
Temos de reconhecer que a Frelimo 
é uma máquina, é extremamente há-
bil e tem indivíduos extremamente 
competentes que trabalham nestes 
assuntos. 

Quer dizer que as reivindicações 
de Afonso Dhlakama são legíti-
mas?
Claro que são. Nyusi sofre de défi-
ce de legitimidade do povo. Houve 
roubos de votos, não há dúvidas, mas 
não sabemos se influenciou ou não o 
resultado, mas que o resultado teria 
sido outro, temos certeza. 
Este défice de legitimidade do povo 
não é apenas aos olhos da Renamo, 
mas sim de toda a opinião pública. 
Não sabemos qual é o impacto do 
roubo na derrota de Dhlakama, mas 
não restam dúvidas de que houve 
roubos.
Então, este é o grande desafio do 
PR e o país não pode funcionar des-
sa maneira, com este tipo de eleições 
que não espelham o voto popular. 
Precisamos de ter eleições justas e 
transparentes, ter órgãos de gestão e 
administração eleitoral que funcio-
nam de forma independente, trans-
parente para que a gente não tenha 
esse tipo de crise, porque com este 
tipo de crise o futuro do país pode 
estar hipotecado.
A maneira como se gere o Estado, 
mesmo com a aceitação das reivin-

dicações da Renamo, que passa pela 
inclusão nos cargos de chefias nas 
empresas públicas, nomeação de go-
vernadores e administradores onde 
ganharam, não se vai resolver o pro-
blema de fundo, porque o país não é 
feito somente de Renamo e Frelimo

As propostas da Renamo
A que forma de gestão de Estado se 

refere?
O país está a ser gerido para o bene-

fício de uma elite minoritária e não 

para o bem comum. Isto está mais 

do que evidente. O presidente Nyusi 

deve mudar esta forma de gestão do 

Estado, porque não irá a lado ne-

nhum, mas sim provocar graves cri-

ses e mais convulsões sociais. Uma 

mudança radical na forma como se 

gere o Estado é imprescindível neste 

momento. Veja os nomes dos diri-

gentes do topo das empresas públi-

cas e estabeleça uma ligação com as 

elites partidárias. Costuma-se dizer 

que o inimigo é o modelo, então a 

Renamo está a seguir a Frelimo nas 

suas reivindicações. Ou seja, reivin-

dica a constituição de uma FRE-

NAMO nas instituições públicas.

Não estou a ridicularizar as pro-

postas da Renamo, mas é um facto 

e a Renamo sabe que num contexto 

como este, tanto ela como a Freli-

mo, sem controlo do Estado, não são 

nada. Frelimo é o que é porque con-

trola o Estado e a Renamo pretende 

seguir. As elites reproduzem-se à 

custa do Estado, tornam-se empre-

sários à custa do Estado. A Renamo 

quer entrar no mesmo cenário.

Como deve ser feita a redistribui-
ção da riqueza, acha que a proposta 
da Renamo sobre questões econó-
micas é inoportuna? 

Há cargos que devem ser ocupados 

por confiança, mas a questão das 

empresas públicas, na forma como 

a Renamo coloca, é no sentido de 

que queremos estar representados, 

como outros, que lá estão. Nas em-

presas públicas as pessoas não são 

nomeadas para cargos de chefia por 

competência, mas devido às relações 

partidárias. Prova disso são as crises 

que se verificam em algumas delas, 

como são os casos da EDM e mcel 

entre outras. 

Estão em crise, devido à interferên-

cia partidária, que faz com que não 

sejam geridas de forma empresarial 

ou como mandam as regras de ges-

tão, mas sim de acordo com os di-

tames estabelecidos pelo partido no 

poder. As elites usam as empresas 

públicas para saquear dinheiro e co-

locarem-nas ao seu serviço e isso já 

foi reportado pela imprensa. Então, 

a Renamo não é estúpida, sabe o que 

está a acontecer e necessariamente 

quer a sua parte. 

Então, considera a proposta perti-
nente?
A exigência da Renamo não é tão 

absurda, daí que também quer a sua 

parte do bolo. Mas esse não é o ca-

minho.  

Este é que é o azar que este país tem, 

temos uma Renamo que diz lutar 

pela democracia, mas é democracia 

para ela própria, não é democracia 

para os moçambicanos.

Quando fala de despartidarização 

do Estado, mostra uma contradi-

ção. Fala de despartidarização, mas 

quer estar lá e exclui os outros. Mas 

a proposta da Renamo não é des-

cabida na lógica do funcionamento 

do Estado moçambicano, em que a 

Frelimo acumula tudo e a Renamo 

quer o mesmo, mas este não é o ca-

minho e nem deve ser. Seguindo a 

lógica das coisas no país, vai ver-se 

que as empresas públicas não estão 

para o desenvolvimento, nem para 

beneficiar a maioria, estão  simples-

mente para servir as elites. 

Em períodos eleitorais, é notório 

que as empresas públicas tirem fun-

dos para financiar as campanhas e 

os administradores dessas empresas 

não dizem nada. Nas empresas pú-

blicas, os técnicos são obrigados a 

obedecer o partido e não os objecti-

vos da empresa.

Nesta lógica, a proposta da Rena-

mo não está errada, também quer se 

beneficiar e pretende seguir a lógica 

do partido no poder, mas para um 

futuro risonho do país, este caminho 

não é aconselhável. 

Mesmo quando a Renamo exige as 

autarquias provinciais, ela não está a 

exigir mais democracia para o país, 

mais inclusão para os moçambica-

nos, está, sim, a defender mais inclu-

são para os membros do seu partido.

Nunca vi a Renamo trazer pro-

postas concretas que beneficiem os 

moçambicanos no seu todo, são pro-

postas concretas para ela própria.

Falta de maturidade democrática?
Os dois principais partidos na esfera 

política nacional (Frelimo e Rena-

mo) têm a mesma cultura política. 

Isto alastra-se até ao Movimen-

to Democrático de Moçambique 

(MDM), que está a seguir o mesmo 

trilho. Quando a Renamo estiver no 

poder não terá outra lógica de fun-

cionamento que não seja esta. Vai 

ver que mesmo o MDM pode ter os 

discursos que tem, mas nos municí-

pios onde está a governar, sobretudo 

no município da Beira, nota-se que 

uma pessoa pode ser o mais compe-

tente possível, mas se for membro da 

Frelimo ou da Renamo é excluída. 

Isso é um facto e não evidência. É 

a mesma cultura política em que os 

cargos não são ocupados pela tecno-

cracia, pela competência ou merito-

cracia, mas sim com base nas afini-

dades partidárias. Há imaturidade 

política nos partidos. 

Nas questões económicas, fala-se 
da insustentabilidade da dívida na-
cional. Que implicações isso pode 

trazer para o desenvolvimento do 
país? Os planos do novo governo 
podem ser uma miragem?
O governo herdou uma dívida que 

vai obrigá-lo a estar mais dependen-

te, numa altura em que o país come-

çava a ganhar estabilidade. O apoio 

dos doadores estava a reduzir, o que 

fez com que alguns doadores disses-

sem nos bastidores que o governo 

começava a ser arrogante porque já 

tinha recursos próprios. Havia mui-

ta expectativa em torno dos recursos 

“Nyusi enfrenta o desafio de superar o défice de legitimidade popular”
-Sérgio Chichava, pesquisador do IESE

Por Argunaldo Nhampossa (texto) e Ilec Vilanculos (fotos)

Os sectores mais radicais da Frelimo devem abrir a mão e deixar Filipe Nyusi negociar a paz.

Isto acontece numa altura em que a moeda de um 
dos principais credores do país também está em 
queda acelerada, que cenários podemos esperar? 
Actualmente há uma redução das importações e 

investimentos da China em África. Ter uma China 

forte é importante para Moçambique, porque serve 

como alternativa. No passado dependíamos dos pa-

íses ocidentais e depois passamos a ter mais opções 

de empréstimos. Ter um parceiro como a China que é 

muito importante porque faz com que o país não este-

ja a mercê dos ocidentais. Os chineses não têm ajudas 

condicionadas a não ser de pagamento. Se não deram 

dinheiro ao M’panda M’kua é porque Moçambique 

não deu garantias de pagamento. O empréstimo da 

China faz diferença principalmente para projectos vi-

áveis como estradas e outras infra-estruturas essenciais 

e não para alguns projectos que nada trazem de novo, 

como por exemplo o hotel que está a ser erguido no 

centro de conferências entre outros. 

Isso contribuiu para que os doadores ocidentais fossem 

menos arrogantes e passassem a prestar mais atenção 

sob pena de perderem o comboio. Assim, corremos 

o risco de voltar à antiga situação de uma economia 

fraca e em crise. Esta é uma má notícia para o país e 

África.

 

Quais as alternativas?
São muito poucas, porque até a Europa está em crise. 

Então é preciso uma gestão mais racional dos nossos 

recursos. Quando tivemos convulsões em 2010 falou-

-se da contenção de custos no governo, e não chega-

mos a ver os respectivos resultados ou impacto. Agora 

precisamos de apostar nesta via porque um dos secto-

res de esperança era o extractivo mas como se sabe está 

com futuro hipotecado. Há cinco anos pensava-se que 

o carvão iria desenvolver o país de uma forma extraor-

dinária, hoje o cenário mudou e a nível internacional 

há diabolização do carvão alegando-se ser poluente. 

Aponta-se as energias renováveis, mesmo no gás co-

meçam a surgir alguns mistérios. O futuro não é tão 

bom e dias difíceis virão. A economia mundial está em 

crise. China está a viver a crise, Brasil, que também 

tinha o Prosavana, agora está a reduzir a velocidade, a 

cooperação Sul-Sul está a abrandar o ritmo também. 

Como analisa a questão do combate ao despesismo a 
que se referia anteriormente?
É difícil fazer uma avaliação por enquanto. Mas estou 

satisfeito por termos um Presidente que mostra res-

peito por todas as classes sociais, por enquanto. Ainda 

não insultou ninguém e muito menos atribuir nomes, 

o que caracterizava o anterior, que o fazia com todos 

que tinham opinião diferente. O PM está preocupado 

com gestão das empresas públicas e esperamos que as 

suas vistas tragam resultados. O governo mostra inte-

resse em fazer algo, mas pode haver resistência à mu-

dança por parte dos que suportam o partido.

O partido controla tudo e Nyusi está de pés e mãos 

atadas. Se fosse ele o decisor, o problema com Dhlaka-

ma já teria sido resolvido. Logo no princípio do man-

dato, reuniu-se com Dhlakama sem consentimento 

partidário. Quando entrou, tinha um determinado 

discurso mas já mudou, tenho a certeza que ele sabe 

que é inviável viver assim, mas a situação ultrapassa-

-lhe a nível do partido. É preciso que os sectores mais 

radicais da Frelimo abram mão e lhe dêem um apoio 

para estabilizar o país e, como disse Gabriel Muthisse, 

Nyusi sem o apoio do partido não é nada e deve fazer 

o que o partido quer. Mas não vai fazer grandes coisas.

O livro é lançado numa altura em que um dos mem-
bros desta agremiação esteve no tribunal e conheceu 
a sua sentença esta semana. Ano passado receberam 
uma ordem para abandonarem as instalações onde 
funcionavam em menos de 15 dias. Sentem-se inti-
midados?
De  modo nenhum, não nos sentimos intimidados. 

Esta publicação é um grande desafio, mesmo porque 

tivemos de mudar de instalações num curto espaço 

de tempo sem razões muito claras que não interessam 

abordar neste espaço, mas isso não abrandou o traba-
lho do IESE e sentimos muita solidariedade do povo 
e doadores.
As adversidades dão-nos mais forças e não desfale-
cemos. Os escritos de Castel-Branco mostram que o 
IESE tem gente que pensa e o que diz tem impacto na 
sociedade. Não nos sentimos isolados e nem intimida-
dos. Este processo é ridículo e mancha a reputação do 
país e das pessoas que estão por detrás dele, mas acima 
de tudo mostra a pertinência das nossas opiniões. 

Acha que o IESE está sendo alvo de perseguição?
Para aqueles que não gostam do pensamento diferen-
te, não há dúvidas. Quando me vê na rua a falar com 
membros de outros partidos sou estigmatizado e os-
tracizado. Agora, ter um pensamento diferente e não 
dizer as coisas do jeito como as pessoas gostariam que 
dissesse já é motivo para ser visto de outra maneira. 
Existem alguns sectores que acham que só eles são de-
tentores da verdade e que mais ninguém pode dizer 

diferente.

Nunca sentimos uma ameaça directa, simplesmente, 

algumas coisas inexplicáveis nos acontecem, agora te-

nho curiosidade de saber quem está a viver naquela 

casa.

minerais como carvão e gás, o preço 
destes estava em alta no mercado in-
ternacional. 
Mas o cenário mudou. Vamos ter de 
pedir o reescalonamento da dívida, a 
iniciativa HIPIC ajudou-nos muito 
na altura, mas agora estamos numa 
situação extremamente difícil com 
o agravante da derrapagem do me-
tical face às principais moedas in-
ternacionais, o que obviamente tem 
consequências terríveis para a maio-
ria dos moçambicanos. Estamos a 

falar da subida meteórica do custo 
de vida e isso pode levar-nos a novas 
convulsões sociais. 
O mais triste ou inquietante é que o 
Banco de Moçambique diz que não 
tem solução a curto prazo. Se o BM 
diz isto e não há sinais de melhorias 
dos preços do gás e do carvão a ní-
vel internacional e, por outro lado, o 
país está neste impasse político que 
retrai o investimento quer estran-
geiro quer nacional, o país vai viver 
cenários alarmantes.
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A Eni East Africa S.p.A. convida todas as empresas interessadas 
em submeter a sua Manifestação de Interesse para Serviços de 
Operação de Poços relacionados com a Campanha de Desenvol-

As empresas interessadas neste convite poderão submeter a sua 
Manifestação de Interesse para participar no processo de concur-
so para o fornecimento de OCTG casings.

As empresas interessadas deverão submeter a seguinte informa-
ção:
1. Estrutura da empresa e do Grupo com a lista dos Accionistas e o 

na bolsa de valores) em particular:

-

-

2. Scan da cópia autenticada do registo Comercial, nome da Enti-

3. Pessoa de contacto para receber informação comercial e sobre a 

5. Prova documentada de 10 anos de experiência no fornecimento 

6. Referências e breve descrição dos Trabalhos/Produtos /Servi-

8. Último balanço anual/Relatório Anual da empresa e do 

a) Valor do capital

-

9. Número de colaboradores inscritos

-

no seguinte URL:

https://eprocurement.eni.it/int_eng/Suppliers/Qualification/
Mozambique-Application

-
didatura-Mozambico -
liano)

IMPORTANTE

BB01AA25 – CARBON STEEL CASING
BB01AA26 – CASING IN CORROSION RESISTANT ALLOY – 
C.R.A.
Ou

BB01AA25 – CASING IN ACCIAO AL CARBONIO

BB01AA26 – CASING IN ACCIAI O LEGHE RESISTENTI ALLA 
-

-BASED)

-
-

nimos),  as empresas interessadas poderão receber da Eni East 

-

a empresa em futuros processos de concurso relacionados com as 

provado capacidade e experiência recente no fornecimento dos 
serviços acima solicitados para as actividades de perfuração 

concursos relativos ao âmbito de serviços descritos acima.

-
-

tura legal, gestão, experiência, recursos e sua capacidade global 
para executar o serviço.

-

Todas as respostas deverão ser suportadas pelos relatórios, orga-

-

empresa. 

considerado um convite para concurso e, portanto, não represen-
ta nem constitui nenhuma promessa, obrigação ou compromisso 

empresa não deverão ser considerados como um compromisso 
por parte da Eni East Africa em celebrar um contrato ou acordo 

-

-

-
das, com excepção da Eni East Africa S.p.A.

do nosso website termina no dia 25 de Setembro de 2015.

-
paração da Manifestação de Interesse serão da total responsabi-

-
bolso por parte da Eni East Africa a este respeito.

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
CAMPANHA DE PERFURAÇÃO OCTG (MOÇAMBIQUE)
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Eni East Africa S.p.A. invites interested companies to submit 
expressions of interest for Well Operations Services related to 

Companies interested in this invitation may submit their Ex-
pression of Interest to participate in a tender process for the 
provision of OCTG Casings.
The following minimum information and documentation shall 
be provided:
1. Company and Group Structure with the list of all Sharehol-

in the stock exchange) in particular:

persons) of your company even when shares are owned by 

b. criminal record and/or evidence of any ongoing legal proce-

name
-

5. Documented proof of 10 years’ experience in provision of 

6. References & brief description of Works/Goods/Services 
-

7. Three documented professional references for each service 
the company intends to apply released by international cus-

8. Latest balance sheet/Annual Report of the company and of 
-

a. Capital Value
b. Net Assets / Shareholders funds

-
vide also the turnover of the group)

9. Number of registered employees
10. Proof and evidence of existing manufacturing plant for 

available to the following URL:

Mozambique-Application
-

candidatura-Mozambico -
lian)

IMPORTANT:
The submission must refer to the following commodity codes 

BB01AA25 – CARBON STEEL CASING
BB01AA26 - CASING IN CORROSION RESISTANT ALLOY - 
C.R.A.
OR
The submission must refer to the following commodity codes 

BB01AA25 - CASING IN ACCIAIO AL CARBONIO

BB01AA26 - CASING IN ACCIAI O LEGHE RESISTENTI 
-

TICI, NI-BASED)

Application the choice “Recommendation or invitation recei-
-

-

this Expression of Interest may receive from the above email 

-
-

clude the applicant in its Vendor List in order to consider your 
-

tivities.

-

be considered for potential tenders for the scope of service des-
cribed above.

the selected companies to provide details of its legal structure, 
its management, its experience, its resources and overall capa-
bility to perform the service.

companies have the resources, management and all the capabi-

All responses are to be supported by such narrative, organisa-
tion charts, resource charts and other information which the 
company considers necessary to substantiate the individual 

-
dence in the company’s capabilities and experiences.

therefore it does not represent or constitute any promise, obli-
gation or commitment of any kind on the part of Eni East Africa, 
to enter into any agreement or arrangement with you or with 

not be construed as a commitment on the part of Eni East Afri-
ca, to enter into any agreement or arrangement with you, nor 
shall they entitle your company to claim any indemnity from 
Eni East Africa.

-
cept Eni East Africa. 

The deadline for the submission of Expression of Interest throu-
gh our website is set at 25th September 2015.
Any cost incurred by interested companies in preparing the Ex-
pression of Interest shall be fully born by Companies who shall 
have no recourse to Eni East Africa in this respect.

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR OCTG DEVELOPMENT DRILLING CAMPAIGN (MOZAMBIQUE)
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EDITORIAL

Para que a luz da 
democracia não 
se apague

Um outro aspecto inibidor do 
investimento vem no ARTI-
GO 38 da Lei, pelo qual o 
Casino tem de estar associa-

do a hotéis de 5 estrelas em Maputo 
e de 4 estrelas no resto do país, exis-
tindo agora uma proposta do Min. 
do Turismo que pretende obrigar 
os casinos a instalarem-se dentro de 
hotéis de 4 estrelas fora da cidade de 
Maputo.
Não temos dúvidas que esta regra 
também limita o investimento em 
casinos em particular porque con-
jugada com a REVERSÃO para o 
ESTADO do Art. 30, no fim da con-
cessão pelo menos a parte do Hotel 
ligada ao jogo, também reverte para o 
Estado; não parece prático o dono do 
Hotel ceder uma parte para o Estado 
só porque nela abrigou o funciona-
mento de um casino!
Pelas razões expostas, esta cláusula 
deve também ser eliminada, devendo 
ficar claro na Lei que o investidor, 
dentro das rigorosas regras de fun-
cionamento a cumprir, deve ser livre 
de construir um casino atractivo, com 
amplos espaços para música, expo-
sições, circo, dança e todo o tipo de 
espectáculos e atracções turísticas no 
local acordado para a construção de 
raiz de um casino.
Está claro que a associação obriga-
tória a hotéis e a reversão do imóvel 
para o Estado inibe o investimento 
privado e quando este acontece le-
vará sempre o investidor a instalar 
o Casino no mais pequeno espaço 
possível, aceitável pelas regras em vi-
gor. O investidor que é logo à partida 
obrigado por Lei a realizar um inves-
timento mínimo de 7,5 M. de USD 
(na Lei antiga era de 15 M. USD) 
a reversão no fim da concessão cor-

responde a um confisco da sua pro-
priedade privada, uma nacionalização 
sem compensação financeira;
Gostaríamos ainda de levantar uma 
questão que é a distância concorren-
cial ente Casinos: 
O Decreto nº 64/2010 de 31 de De-
zembro, alíneas a) e b) do Art. 7º  es-
tabelece a distância mínima concor-
rencial de 5 Km entre casinos. Corre 
insistentemente nos meios do jogo 
que um poderoso Lobby quer ver 
esta distância eliminada argumentan-
do que a concorrência entre casinos, 
mesmo que estejam uns ao lado dos 
outros, é muito salutar e promove o 
Turismo:
Na nossa opinião esta é uma apre-
ciação subjectiva sem qualquer 
fundamento. A experiência do Ca-
sino Polana mostra que, no espaço 
Maputo-Matola, o mercado é muito 
pequeno; a maior parte dos jogadores 
da ‘Sala de Máquinas’ da Matola, são 
jogadores do Casino Polana em Ma-
puto; é uma constatação! A criação de 
novos casinos não cria novos jogado-
res! o mercado é o mesmo.
O Casino Polana, cujo capital social 
é detido em mais de 50% por mo-
çambicanos, recomenda, no interes-
se do Estado e dos investidores, que 
o Governo não elimine a distância 
concorrencial de 5 km, pelo contrá-
rio, decida que este dispositivo da 
distância concorrencial de 5 km passe 
para a Lei, deixando de ser cláusula 
do Regulamento.
A título de curiosidade:

três casinos - a distância concor-
rencial entre eles é de 25 Km mí-
nimo;

apenas um casino, um mercado 

de jogo bem maior que Maputo 
e Matola juntos;

entre casino é de 100 km, excepto 
Lisboa e Cascais que distam 25 
km um do outro;

Um quarto aspecto inquietante é o 
facto de ainda não estar (passaram 
18 anos) regulamentada a abertura 
de ‘Salas de Máquinas’ (‘slots rooms’), 
uma matéria prevista na Lei que nos 
parece de grande importância para 
incentivar o investimento nos jogos 
de casino o que, consequentemente, 
cria emprego e aumenta a oferta de 
entretenimento tanto em áreas urba-
nas como em zonas turísticas. Tam-
bém aumenta a colecta de impostos 
para o Estado o que nos parece são 
claros objectivos do Governo; é nossa 
convicção que muitas áreas urbanas e 
turísticas tem mercado para uma pe-
quena ‘Sala de Máquinas’ não com-
portando o investimento obrigatório 
que um casino exige.
Para terminar, em jeito de conclusão 
e partindo do princípio que o objec-
tivo central do Governo é promover 
o empresariado nacional por si só ou 
em ‘joint venture’ com investidores 
estrangeiros, é criar emprego, é co-
brar taxas e impostos para o OGE e 
sobretudo desenvolver o turismo. 
É nossa convicção que é o livre de-
senvolvimento dos casinos e das sa-
las de máquinas associadas que vai 
promover a construção de hotéis e 
resorts turísticos e não o contrário 
como parece ser a filosofia de alguns 
agentes estatais do Turismo.
*Intervenção em nome do Casino Pola-
na à IV Reunião Nacional do Turismo 

realizada em Maputo a 17.08.15. 
Título e edição da responsabilidade do 

jornal

Sobre os jogos de fortuna e azar em Moçambique

Por Jacinto Veloso*

Que não havia qualquer mérito legal no caso que levou ao 

julgamento do jornalista Fernando Mbanze e do acadé-

óbvio que não precisava de um fundi para perceber isso.

Agora, se era assim tão óbvio, o que é que levou pessoas tem-

peradas em academias de Direito, possivelmente até com Dis-

tinção, a avançar até às últimas consequências com um processo 

que estava desde o início destinado ao fracasso? 

Esta pergunta é passível de obter várias respostas. Primeiro, pode 

ser que os magistrados envolvidos estavam tão convencidos de 

que estavam no caminho certo, de que a legislação evocada era 

mesmo aplicável. Segundo, é possível que tudo tenha sido resul-

tado de uma confusão interpretativa sobre o alcance do alegado 

crime face à lei. Em terceiro lugar, o que parece mais provável, é 

que todo o processo tenha sido promovido em obediência a um 

comando político despreocupado com as consequências.

Neste último caso, pode ser que os magistrados estavam cons-

cientes de que o que estavam a fazer estava errado e que não iria 

dar certo, mas persistiram apenas para satisfazer as vontades dos 

políticos e livrarem-se do caso quanto cedo possível.

O patético cenário de uma procuradora trémula, insegura e cla-

ramente sem conviccão sobre o que estava a dizer, são alguns dos 

sinais exteriores de uma acusação promovida não nos termos da 

lei, mas baseada em outras motivações. 

Para os que desde a primeira hora se opuseram a este julgamen-

to, esteve sempre presente o ponto de vista de que se concorde 

ou não com a linguagem utilizada pelo autor, dele não se podia 

retirar o direito constitucional a uma opinião sobre questões 

candentes da governação. Uma governação exercida por uma 

figura eleita com base no sufrágio universal directo, pessoal e 

secreto, depois de se ter disponibilizado para tal e realizado uma 

campanha para provar que de entre todos os outros, era o me-

lhor candidato.

-

lherme absolveu os dois réus na sentença proferida na última 

quarta-feira, mas com algo parecido, num texto instrutivo, cuja 

pertinência deve valer menos pelos argumentos de natureza ju-

rídico-legal nele vertidos, do que pelo alcance político que deve 

significar. 

-

nharíamos, especialmente quando resultantes de um processo de 

eleição competitiva, devem aceitar sujeitar-se “à crítica pública 

do que o comum dos cidadãos”. 

E naturalmente que numa sociedade civilizada nunca deve 

constituir crime contra a segurança do Estado criticar um servi-

dor público, mesmo quando tal estiver investido dos poderes de 

um Chefe de Estado. Quem não quer ser alvo de crítica pública 

não é obrigado a oferecer-se para servir o público.

A sentença desta quarta-feira deve servir de lição para aqueles 

que interpretam o poder político como uma instituição celes-

tial, que deve ser preservado e longe dos holofotes da opinião 

pública. E deve ser assim para que a luz da democracia não se 

apague. Para que a liberdade de expressão não seja apenas uma 

referência textual. 

Crise de 
refugiados na 

Europa

A visão do Casino Polana (Concl.)

GUERRA e PODER
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O 
cidadão moçambicano pos-
sui, à luz da Constituição da 
República de Moçambique 
(CRM), três formas de exer-

cício do poder político e/ou de parti-
cipação política, designadamente:
Através do sufráfio universal, directo, 
igual, secreto e periódico para a esco-
lha dos seus representantes;
Por referendo sobre as grandes ques-
tões nacionais;
Pela [sua] permanente participação 
democrática na vida da nação.
A liberdade de expressão é, de resto, 
um dos fulcrais direitos fundamen-
tais, englobando este outros direitos 
de igual pendor, como os de liberdade 
de imprensa e direito à informação. 
Lado a lado com estes, ou seja, no 
mesmo patamar, figuram outros di-
reitos fundamentais, sendo o direito 
à honra, ou à imagem pública, um de 
entre vários.
Não poucas vezes, verificam-se si-
tuações de colisão, real ou aparente, 
entre dois direitos fundamentais. 
É o que sucedeu com Carlos Nuno 

liberdade de expressão, participando, 
assim, democraticamente da vida da 
nação, viu um seu direito fundamen-
tal a, aparentemente, colidir com um 
outro direito fundamental, nomeada-
mente o direito à honra, não estan-
do claro se de um cidadão ou de um 
estadista. 

-
co, por via do facebook, foi depois re-

produzido por Fernando Mbanze e 
Fernando Veloso, respectivamente, 
no electrónico MediaFax e no sema-
nário Canal de Moçambique, com o 
que estes foram, pelo Ministério Pú-
blico, acusados de terem abusado da 

-
co foi acusado de ter cometido o tipo 
legal de crime de atentado contra a 
segurança de Estado. 
Qual é, juridicamente, a disciplina 
para a ‘cura jurisdicional’ do conflito 
entre direitos fundamentais (liberda-
de de expressão versus direito à honra 
e liberdade de imprensa versus direito 
à honra)?
Convém começar por cristalinizar 
que, em situações análogas à que 
descrevemos acima, não é possível 
se apurar, com clareza, a prevalência 
de um dos direitos em causa sobre o 
outro, tendo-se apenas como base a 
pré-delimitação do âmbito normati-
vo dos direitos, o excesso manifesto 
dos fins sócio-económicos do direito 
em causa, da boa-fé ou dos bons cos-
tumes, o que, em boa verdade, torna o 
problema mais complexo, dificultan-
do a verificação dos danos patrimo-
niais e morais oriundos da ingerência 
dos media, por exemplo, num direito 
pessoal.
Para Gomes Canotilho, “a relação 
conflitual entre os direitos aqui em 
discussão, acentuada pelo progresso 
das técnicas e pela consequente ne-
cessidade de defesa e expansão da 
personalidade humana no convívio 

social, busca solução através de uma 
ponderação jurídica e factual de bens, 
valores e interesses colidentes”.
De acordo com o mesmo autor, o 
caso de direitos que colidem entre 
si aponta para a necessidade de as 
regras do direito constitucional dos 
conflitos deverem construir-se com 
base na harmonização de direitos, e, 
no caso de isso ser necessário, na pre-
valência, ou na relação de prevalência, 
de um direito ou bem em relação a 
outro.
Para a solução de conflitos de direitos 
fundamentais, a doutrina recomenda 
que se aplique o critério orientador 
da proporcionalidade, cuja essência 
consiste, de acordo com Luís Pietro 
Sanchis, citado por Ana Marina Ni-
colodi, em que “o sacrifício de cada 
um dos valores constitucionais seja 
necessário e adequado à salvaguarda 
de outros”. 
A solução de situações de direitos 
fundamentais colidentes passará, 
frise-se, pela aplicação, ao caso con-
creto, do princípio da proporcionali-
dade, que, por sua vez, subdivide-se 
em três:
i) Princípio da ponderação, que se 
funda na máxima segundo a qual 
“quanto mais intensiva é uma in-
tervenção num direito fundamental 
tanto mais graves devem ser as razões 
que a justificam”;
ii) Princípio da idoneidade, que se re-
porta à dimensão do meio utilizado 
para se alcançar o resultado;

iii) Princípio da necessidade, cuja es-
sência é se existia ou não um outro 
meio mais ameno, ou seja, menos in-
terventor.
“Posta esta ideia, as fases para a sua 
persecução estariam: primeiro, na 
determinação da intensidade da in-
tervenção; segundo, na valoração dos 
motivos pelos quais se deu a inter-
venção; terceiro, na ponderação - ou 
proporcionalidade, em sentido estrito 
- dos valores em apreço. Proporcio-
nalidade (...) que deve servir de crité-
rio basilar para a optimização e har-
monização producentes dos limites 
dos direitos no caso concreto, apenas 
em pequena medida estabelecidos 
pela constituição e fundamentalmen-
te através da concordância prática, o 
que requer, segundo Hesse, uma co-
ordenação proporcional” (ANA NI-
COLODI, S/D: 03).
Tanto a liberdade de expressão, que 
compreende a liberdade de imprensa 
e o direito à informação, e o direito à 
honra, são direitos fundamentais ou 
direitos humanos da ‘primeira gera-
ção” (direitos civis e políticos), que, 
como tal, merecem protecção do Es-
tado   o moçambicano, neste caso - 
em face do seu eventual uso abusivo 
(liberdade de expressão e liberdade 
de imprensa) e de intromissões ou 
indiscrições ilícitas (ofensa à honra, 
por exemplo).
Os diferentes interesses dos inte-
grantes da sociedade têm concorrido 
para que, não poucas vezes, distintos 
direitos fundamentais se vejam numa 
situação conflituosa, havendo logo 
que decidir sobre qual dos direitos 
em colisão é que tem que ceder ao 
outro. Nalgumas situações, a colisão 
não passa de algo aparente, como fi-
cou demonstrado esta quarta-feira, 
16 de Setembro, a partir da sentença 
proferida pelo Tribunal do Distrito 
Municipal Kanpfhumo.
Na verdade, em se tratando, em con-
creto, da colisão entre a liberdade de 
expressão/liberdade de imprensa e 
direito à honra, há que aferir, através 
de um critério rigoroso de pondera-
ção, qual dos direitos deve ceder ao 

outro, em função dos bens jurídicos 
protegidos em cada caso em con-
creto; ademais, afigura-se-nos por 
demais claro que ambos os direi-
tos, tanto na situação do académico 

Fernando Mbanze, não podem, em 
situação alguma, ser ‘absolutizados’, 
tendo em conta a sua relativização, 
mas em nenhum momento dev(ia)
em ser sacrificados, uma vez que, se 
assim fosse decidido, o número dos 
afectados seria indeterminado e in-
determinável.
Acha-se por demais cristalino, em 
ambas as situações (liberdade de ex-
pressão e liberdade de imprensa), que 
estando-se em presença de uma pes-
soa com responsabilidades públicas 
(o Presidente da República, ao que 
tudo indica), haveria, para a mesma 
amplitude de [aparente ou real] vio-
lação, que outorgar-lhes, por parte do 
intérprete-aplicador da lei ou do juiz, 
tratamento devidamente ponderado, 
tendo em conta que tanto a liberda-
de de expressão como a liberdade de 
imprensa constituírem a essência do 
Estado de Direito Democrático.
No caso da crítica à administração 
do Presidente da República, a in-
tromissão de um jornal na sua esfera 
[aparentemente] privada será consi-
derada lícita, tendo em conta que o 
PR é uma pessoa com responsabili-
dades públicas (vulgo figura públi-
ca), interessando, o seu desempenho 
enquanto o mais alto magistrado da 
nação, a todos os cidadãos ou mesmo 
a todos os contribuintes. Diferente-
mente, por exemplo, do que sucederia 
com a revelação do estado de saúde 
de um ilustre desconhecido pescador 
do Lago Niassa, o que seria qualifica-
do como um claro abuso da liberdade, 
não sendo, aquela revelação, de inte-
resse público.
É por princípios tais que nos julga-
mos no dever de nos associar aos que 
dão vivas à Liberdade de Expressão e 
à Liberdade de Imprensa, pelo facto 

-
do tornar Moçambique, em definiti-
vo,  um ‘inferno’ democrático!São verdadeiramente vergo-

nhosas e intrigantes algu-

mas imagens e reacções que 

chegam, diariamente, ao 

nosso conhecimento, no contexto 

da actual crise dos refugiados que 

assombra a Europa. Para além de 

ter contribuído tanto directa como 

indirectamente para a destruição 

dos Estados de onde provem esses 

refugiados, a Europa também tem 

estado a contribuir para o agudizar 

do sofrimento desses outros seres 

humanos, pela expressa e repudian-

te ausência de solidariedade, assim 

como pelos verdadeiros actos de 

xenofobia, até de Estado, para com 

esses cidadãos. Raras são as excep-

ções.

Enquanto nos pontos de entrada 

como a Grécia e a Itália escasseiam, 

cada dia mais, as mínimas condi-

ções de acolhimento desses refu-

giados, a Hungria desdobra-se em 

esforços para impedir a entrada de 

mais refugiados no seu território, 

reforçando as suas fronteiras e, até 

mesmo, indo ao cúmulo da crimi-

nalização com direito à prisão e 

deportação dos refugiados que se 

atrevam a pôr os pés no território 

Húngaro, supostamente vindos de 

territórios “seguros”. Aliás, até a 

Alemanha, que há poucos dias, era 

tida como país acolhedor, anunciou, 

recentemente, a suspensão, por 

tempo indeterminado, da livre cir-

culação prevista no espaço Schen-

gen, como mecanismo de travar os 

refugiados. 

A “desvergonha” Europeia vai ainda 

mais longe quando os países desta 

“des-União” desdobram-se em ar-

gumentos sobre a necessidade de 

estabelecimento de quotas sobre o 

número de seres humanos a acolher 

em seus solos. Numa clara demons-

tração de falta de consensos sobre 

a dimensão da ajuda a dar aos que 

sofrem. Outros há que, até rejeitam 

a obrigatoriedade de quotas, refu-

giando-se num tal argumento da 

“livre-vontade” para se escapulir ao 

acolhimento de cidadãos que fogem 

da guerra e da morte certa. 

Quem vai recordar aos ricos e pode-

rosos que, outros, em condições po-

líticas, sociais e económicas verda-

deiramente inimagináveis (Egipto, 

se comparadas com as que os países 

da União Europeia podem estar a 

atravessar neste momento, acolhem, 

no contexto desta mesma crise, cer-

ca de quatro milhões de refugiados 

provenientes da Syria! Este número 

supera, de longe, os actuais cerca de 

quinhentos mil pedidos oficiais de 

asilo à Europa.    

Quantos mais meninos como 

“Aylan al-Kurdi” deverão perecer 

nesta desgraça para que a europa 

tome  a verdadeira consciência das 

suas responsabilidades em relação 

aos povos que sofrem, em grande 

parte, fruto dos seus impensáveis 

actos, quer nos pontos de partida, 

quer nos de chegada desses seres 

humanos! 

Quem vai dizer à Europa que a vida 

humana não tem espectro ideológi-

co (de direita, centro ou esquerda)! 

Quem vai dizer à Europa que a vida 

Humana tem mais valor do que 

quaisquer crenças religiosas, sejam 

elas cristã ou muçulmana!

Onde está o menor sentido de ver-

gonha, Humanismo e solidariedade, 

perante o sofrimento de quem nada 

mais tem a perder senão a própria 

vida! Onde está a Europa! Onde 

estão os ensinamentos deixados pe-

los próprios refugiados europeus da 

segunda guerra mundial (uns ainda 

vivos) que até inspiraram convénios 

e tratado, subsequentes, específicos 

sobre esta matéria!

Quem pára com esta vergonha cha-

mada União Europeia?   

*Gestor Regional de Programas, Fun-

dação Rosa Luxemburg, Joanesburgo.  

Crise dos refugiados: Uma vergonha 
chamada União Europeia

RELATIVIZANDO Por Ericino de Salema

Viva a liberdade!

Por Fredson Guilengue*

Rádios, jornais, blogues 

e redes sociais estão 

cheios de preocupação 

e azedume no tocante 

aos refugiados que procuram 

paz na Europa. Estes refugiados 

são encaixados em categorias 

nacionais absolutas e nessa con-

dição tratados como portadores 

das mesmas e substancializadas 

características sociais. São assim 

evacuados os ventos belicosos 

do grande Capital, os caciquis-

mos, os extremismos religiosos, 

os interesses estratégicos das 

grandes potências e dos alia-

dos locais, as lutas de corredor 

e chancelaria e os penumbrosos 

meandros das secretas mundiais.

À generalização abusiva junta-

-se o medo local do desconhe-

cido havido como intruso, tanto 

mais forte quanto as pessoas, 

atormentadas com a recessão, 

não confiam no futuro. É regra 

geral nesse contexto que surge 

a busca de bodes expiatórios e 

floresce a intolerância perse-

guidora sob as clássicas formas 

- quantas vezes trágicas – do 

racismo, do etnicismo e do xe-

nofobismo.

Refugiados: 
generalizações e medos
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Suscitou preocupação o anúncio 

de ataque à comitiva do líder 

da Renamo Afonso Dhlakama. 

Preocupação que traduz não só o 

ponto de nervosismo em que as partes se 

encontram como também revela a apre-

ensão dos moçambicanos em geral. 

Ainda que os atacantes não tenham sido 

identificados criou alguma estranheza a 

campanha carregada de negatividade su-

gerindo não só que o ataque ou embosca-

da tivesse sido algo forjado pela própria 

Renamo no sentido de justificar o rea-

cender da guerra, como também deu para 

entender que é necessário abandonarmos 

urgentemente os discursos carregados 

de ódio. Fez lembrar o rapazinho que de 

tanto justificar-se em sua casa, que não 

cometeu esta ou aquela falcatrua, cria, 

Paz: um desejo irónico?
ele próprio, espaço para que se desconfie dele 

mesmo. 

Consta que da troca de tiros quatro membros 

da guarda da Renamo ficaram feridos e que 

algumas viaturas teriam sido perfuradas por 

balas, conforme nos foi dado a observar pela 

televisão. Teria sido tudo isto teatralizado? Se 

foi simulação ou não, a verdade é que o im-

pacto foi assustador.

O clima de intolerância política tem-se mos-

trado insustentável. E isto acontece numa 

altura em que os moçambicanos, por todos 

os meios ao seu alcance, clamam pela paz. 

Mulheres e homens, jovens e adultos, organi-

zados, por exemplo, através de confissões reli-

giosas têm orado pela paz. Fazem-se marchas 

pela paz. Os governantes, ultimamente, nos 

seus discursos, têm dado mais ênfase à paz e 

aos seus benefícios. Praticamente todos ape-

lam à paz. Afinal, quem é que, de facto, não 

está interessado na paz? Todos estão.

Perante a contradição entre os apelos à paz e 

a realidade prática em termos de comprome-

timento com a mesma, começa a ganhar cor-

po uma corrente que já começa a questionar 

se isso não passa de uma mera ironia. Algo 

como dois rapazinhos, no meio de outros, que 

à medida que se vão empurrando vão dizen-

do, em simultâneo, que não querem lutar, que 

não estão a suar, que não estão nervosos. Em 

volta dos dois não faltarão os que, ao perce-

berem a ironia, pedirão para que não lutem e 

que resolvam o problema conversando. En-

tretanto, também não faltarão os sanguiná-

rios, os agitadores; ávidos em deliciarem-se 

com o espectáculo que tarda em concretizar-

-se. Na roda em volta dos dois não faltariam 

nada”, “Vocês estão a demorar muito: lutem 

lá!” ou, outras como: “não lutem! Separem-se 

lá!”, “Vamos lá separar os tipos!”. Não sei 

qual destes cenários representa melhor o 

actual estágio político-militar nacional. 

Creio que o desejo de paz, pelas partes, é 

verdadeiro e não irónico.

Cá entre nós: é preciso que todos refreemos 

os ânimos no sentido de dar espaço de ma-

nobra a um possível entendimento entre 

as partes. É preciso que aprendamos que 

processos eleitorais sérios ou minimamente 

“limpos” são um factor de estabilidade polí-

tico-militar e até social. Não abrem espaço 

a contestações. O actual problema político-

-militar tem solução. Querendo, as partes 

poderão, em tempo útil, aliviar os seus ner-

vosismos político-militares sem prejuízo 

dos moçambicanos em geral. A solução está 

próxima, desde que seja sustentável.

O 
que se passou no sába-

do passado em Manica é 

uma história muito mal 

contada. E o mais estra-

nho é que é muito mal contada 

dos dois lados.

Senão, vejamos:

Mal a notícia do atentado contra 

a coluna de Afonso Dhlakama co-

meçou a chocar o país e a comuni-

dade internacional, apareceu logo 

a versão de que não teria havido 

atentado nenhum, mas sim o re-

bentamento de um pneu que terá 

feito capotar um carro. 

Só que, por um lado, há a foto de 

um carro todo perfurado por balas 

e, por outro, há o relato dos jor-

nalistas, que seguiam na caravana, 

que não põem em dúvida a exis-

tência do tiroteio.

Mas, depois, temos a notícia da 

Agência France Press. Essa Agên-

cia contactou, em Chimoio, o 

Inspector Manuel Lourenço. E 

ele contou a história de um posto 

de controlo policial que mandou 

parar um carro não pertencente 

à comitiva de Dhlakama. Como 

o carro não parou a força policial 

começou a disparar contra ele e 

como, por azar, a coluna da Rena-

mo ia a passar nesse momento foi 

atingida por alguns tiros. Portan-

to, os tiros tinham sido disparados 

pela Polícia mas por engano.

Mais tarde a France Press con-

tactou o comandante da PRM 

em Manica, Armando Mude, que 

afirmou que os tiros tinham sido 

disparados por indivíduos não 

identificados.

Entretanto, o porta-voz do par-

tido Frelimo defende a tese de 

que terá sido uma coisa interna 

da Renamo para ter um pretexto 

para iniciar a guerra. Não explica 

é por que razão, então, a Renamo 

não iniciou imediatamente a guer-

ra e, pelo contrário, assistimos a 

Dhlakama, calmo e sorridente, na 

continuar a falar de Paz.

Isto do lado do Governo/Frelimo. 

Vejamos agora o lado da Renamo:

Os jornalistas que seguiam na ca-

ravana falaram de um ferido grave, 

o motorista de um dos carros. Ora 

nunca mais se soube de tal pessoa. 

Parece não ter dado entrada em 

nenhum dos hospitais de Chimoio 

e a Renamo não o apresentou aos 

órgãos de informação, como seria 

natural que fizesse.

O mesmo se passa com quatro 

atacantes feridos e capturados pe-

los homens da Renamo. São refe-

ridos pelos jornalistas que iam na 

coluna mas depois desaparecem 

sem deixar rastos. O que seriam 

testemunhos fortíssimos em apoio 

às acusações de Afonso Dhlakama 

à Polícia e ao partido Frelimo, pa-

recem nunca ter existido.

E o pacato cidadão fica sem saber 

o que, de facto, aconteceu, num 

momento em que uma chispa des-

tas pode deitar fogo ao país.

Eu diria que os dois lados devem 

parar de fazer coisas destas que 

só servem para mostrar o cinis-

mo dos apelos à Paz com que nos 

inundam a todas as horas.

Não há paciência para assistir a 

estes jogos de guerra feitos com 

armas reais nas mãos.

História mal contada

No início de Agosto, os mercados financeiros 

mundiais quase implodiram. Da Ásia Orien-

tal para a Europa Ocidental, as moedas co-

lapsaram e os preços das acções afundaram 

- tudo devido à decisão da China de permitir uma 

desvalorização modesta de sua moeda, o renminbi. A 

economia da China está à beira do colapso, avisaram 

os pessimistas. Uma nova era de guerras cambiais está 

prestes a ser desencadeada, intervieram os catastrofis-

tas. Apelidar esta reacção de exagerada seria um grave 

eufemismo.

É certo que a economia chinesa tem abrandado, no-

meadamente devido a uma quebra acentuada nas ex-

portações do país. E a desvalorização do yuan pode 

ser vista como uma jogada agressiva para reverter a 

perda de exportações e restaurar o crescimento inter-

no – uma decisão que pode levar os concorrentes na 

Ásia e em outras regiões a desvalorizarem também 

as suas taxas de câmbio, desencadeando uma guerra 

cambial total. Por isso, a este respeito, os receios dos 

investidores não eram desprovidos de sentido.

Mas quão séria era a ameaça? Na realidade, a desva-

lorização da China foi insignificante – menos de 5%, 

até ao final da semana. Comparemos isso com a que-

da de 20% do euro desde o início do ano, ou o mer-

programa de reformas “Abenomics” no final de 2012, 

e é claro que manchetes exageradas sobre o “colapso” 

do renminbi foram lamentavelmente enganadoras. Se 

a China realmente quisesse ganhar uma quota maior 

nas exportações mundiais, é difícil imaginar que os 

seus responsáveis ??políticos tenham decidido apostar 

num ajuste tão modesto.

A verdadeira motivação da China parece ser mais 

perspicaz. A desvalorização impulsionou o objectivo 

estratégico da China de transformar o yuan numa 

moeda de reserva internacional de reserva - e a longo 

prazo numa concorrente mundial credível ao dólar 

norte-americano.

Para este fim, a China tem vindo a fazer campanha 

há vários anos, para que o renminbi seja adicionado 

ao cabaz de moedas que determina o valor dos direi-

tos de saque especiais (DSE), a cotação cambial de 

referência para o Fundo Monetário Internacional. Tal 

como está, este cabaz inclui o dólar norte-americano, 

a libra esterlina, o euro e o iene japonês. Se o renmin-

bi for adicionado a este grupo de principais moedas 

mundiais, iria ganhar um prestígio considerável e os 

bancos centrais, sem dúvida, aumentariam o uso da 

moeda como um activo de reserva.

Segundo o FMI, para uma moeda ser incluída no 

cabaz de DSE, deve preencher dois critérios funda-

mentais. O primeiro - que o país emissor esteja entre 

os principais exportadores mundiais - não é um pro-

blema: a China já é o maior exportador do mundo.

 Mas o segundo critério - que a moeda deve ser de “li-

vre circulação” (amplamente utilizada e amplamente 

negociada) – revelou-se um grande obstáculo. Dados 

os estreitos limites impostos pelo Governo sobre as 

compras de renminbi pelos investidores estrangeiros, 

bem como o uso do renminbi pelos investidores chi-

neses para investir no exterior, muitos observadores 

não descreveriam a moeda como de livre circulação. 

Na verdade, há apenas duas semanas, um relatório 

do FMI concluiu, precisamente por essa razão, que o 

renminbi ainda não estava preparado para o horário 

nobre na economia global.

Mas a China tem vindo a tomar medidas concertadas 

para expandir o uso do yuan, incluindo a assinatura de 

acordos de troca com mais de duas dezenas de países, 

encorajando activamente os mercados “offshore” para 

depósitos e obrigações em renminbi e agindo caute-

losamente para abrir os mercados de capitais do país.

Actualmente, a China está a combater um outro 

factor-chave que atrasa o uso internacional do ren-

minbi: o controlo do Governo sobre a taxa de câmbio. 

A taxa de câmbio do renminbi sempre foi fixada dia-

sigla anglo-saxónica), sem ter em conta o sentimento 

do mercado subjacente, além de que a sua negociação 

está sujeita a limites muito estreitos. Mas a China já 

anunciou que os sinais do mercado passarão a orien-

tar a fixação diária da taxa de câmbio. Assumindo que 

-

mar mais credivelmente que a sua moeda é de livre 

circulação - ou pelo menos que está a caminhar nesse 

sentido.

Claro que nem todos já estão convencidos. Temos 

prática. Mas o FMI certamente percebeu, tendo su-

gerido que “uma taxa de câmbio mais determinada 

pelo mercado facilitaria as operações de DSE, caso o 

renminbi viesse a ser incluído no cabaz de moedas”. 

Esta é uma mudança de tom bastante acentuada face 

ao último relatório.

Enquanto grande parte do mundo estava distraído 

com a suposta ameaça de guerras cambiais, a Chi-

na pode ter encontrado uma maneira de esgueirar-se 

para o cabaz de DSE. Pelo menos por agora, parece 

que a estratégia de longo prazo do país para o ren-

minbi está no caminho certo.

 

*Benjamin J. Cohen é Professor de Economia Políti-
ca Internacional na University of California, Santa 

Barbara, e autor de Currency Power: Understanding 
Monetary Rivalry (Princeton University Press).

A importância da desvalorização da China
Por Benjamin J. Cohen*
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Celebrou-se no dia 15 de Setembro, o Dia Internacional da Democracia, 
data instituída pelas Nações Unidas, a 8 de novembro de 2007, para exortar 
os países a promoverem os princípios democráticos e de boa Governação. 
O Dia 15 de Setembro constitui uma excelente oportunidade para a nossa 

Desde o estabelecimento da democracia nos anos 90, o nosso país tem es-
-

tado de Direito Democrático, sendo de destacar, a introdução do sistema 
-

rantam justiça e a separação de poderes; a independência dos medias, e a 
liberdade de associação.

-
-
-

-

disso a carta rejeita e condena mudanças inconstitucionais de Governos 
nos países membros.

-

processos políticos;
-

-

da nossa sociedade, em especial o Governo têm no dia internacional da 
democracia uma ocasião para se questionarem sobre a razão de não ter 

Direito Democrático. 

-
cia Eleições e Governação! 

-
cionada ao desenvolvimento de capacidades de participação activa do ci-

-

-
cessidades dos cidadãos.

-

A 
mediacoop SA concluiu esta se-

mana os trabalhos de renovação 

da sua plataforma informática, o 

suporte digital de apoio ao fun-

cionamento dos jornais SAVANA e media-

FAX, da rádio SAVANA FM100.2 e dos pró-

prios serviços administrativos da empresa. 

No trabalho realizado, foram substitu-

ídos os servidores do próprio domínio-

www.savana.co.mz e o servidor de cor-

reio electrónico, em complemento com a 

aquisição de novos programas operativos 

informáticos para ambos os servidores. 

A operação representa um investimento na 

ordem dos USD30.000,00 e a sua monta-

gem esteve a cargo da it.com, uma empresa 

local com quem a mediacoop mantém um 

contrato de assistência e prestação de ser-

viços.

mediacoop renova 
plataforma informática 

Montagem do novo servidor  nas estalações da mediacoop
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Contrariamente às informa-
ções que foram sendo lar-
gamente badaladas, dando 
conta que Augusto Pombu-

ane, actual vice-presidente da Liga 

Moçambicana de Futebol para a 

alta competição, era o mais provável 

candidato à direcção daquele órgão, 

a nova versão dos factos aponta 

Ananias Couana como o provável 

homem forte daquele organismo.

Couana, que já apareceu ainda que 

de forma titubeante a dar cara, as-

sume que realmente vai se candida-

tar para aquele organismo e, ao que 

o SAVANA apurou de fontes bem 

posicionadas, ele conta com total 

apoio da direcção da Liga cessante, 

o que, certamente, o coloca numa 

situação privilegiada relativamente a 

um outro que, provavelmente, queira 

embarcar na aventura. Em contacto 

com a imprensa, o candidato deu a 

conhecer algumas linhas-mestras 

que vão nortear o seu trabalho caso 

seja eleito e que são consubstancia-

das nos seguintes itens:

-qualidade do nosso futebol;

-qualidade das infra-estruturas des-

portivas;

-formação de jornalistas desportivos;

-necessidade de actualização ou al-

teração dos regulamentos das com-

Presidência da Liga Moçambicana de Futebol

Os dez desafios de Ananias Couana
Por Paulo Mubalo

petições;

-necessidade de se publicitar cada 

vez mais o Moçambola;

-necessidade de se fazer estatísticas 

regulares para se aferir o número de 

espectadores que assistem aos jogos, 

obedecendo critérios como, idade, 

sexo;    

- necessidade de haver maior envol-

vimento de todos os actores na bus-

ca de alternativas para o crescimento 

do nosso futebol;

- necessidade de se repensar o fute-

bol profissional em Moçambique;

-necessidade do crescimento da 

nosso continente.

Em relação à componente estatís-

tica, o candidato diz ser necessário 

criar-se uma base de dados partindo 

de estatísticas, pois, só a partir daí 

é que se pode saber quantas pesso-

as frequentam os campos e quem 

são essas pessoas, e ainda apurar-se  

dessas pessoas, quantas são crianças,  

jovens, adultos e mulheres?

 Ananias Couane entende, ainda, 

que uma das formas para o redi-

mensionamento do Moçambola 

passa por maior publicidade, daí que 

seja necessário começar-se a pensar 

noutras formas, como a publicidade 

electrónica.

Na sua opinião, o estado das infra-

-estruturas pode também servir de 

chamariz para os espectadores, pois, 

à semelhança de alguns países em 

que os espectadores chegam a reali-

zar visitas aos campos , no nosso país 

raramente acontece porque os mes-

mos estão em péssimas condições.

Enquanto isto, a comunicação apre-

sentou vários aspectos ligados ao 

Moçambola, em particular, e ao des-

porto em geral, entre eles:

-a questão do acesso aos campos de 

crianças, os chamados sócios da fe-

deração; a qualidade das arbitragens;

-a não realização de partidas à noi-

te; a necessidade de ser a Liga Mo-

çambicana de Futebol a nomear os 

árbitros que apitam partidas do Mo-

çambola;

-a  necessidade de se mudar os regu-

lamentos; a necessidade de se aplicar 

multas mais pesadas aos jogadores 

que cometam alguma infracção uma 

vez que 50 ou 100 meticais são ir-

risórios; 

-a necessidade de se contemplar 

mais televisões, quer nacionais como 

de fora na transmissão de jogos;

- a necessidade de uma parceria mais 

forte entre a liga e os jornalistas;  

-a necessidade de as rádios publici-

tarem mais as partidas; 

-a necessidade de os clubes realiza-

rem conferências de imprensa para 

lançamento das partidas sobretudo 

os dérbies, entre outros.

Sabe-se que para além de Augusto 

Pombuane, tinham sido avançados 

os nomes de Arlindo Langa, vice- 

presidente para área financeira e 

Moisés Mabunda, vice-presidente 

para área de marketing, mas não foi 

desta que a pretensão destes vai vin-

gar.

Mas a LMF tem muitos desafios 

pela frente, mormente depois da sa-

ída de Alberto Simango Júnior, este 

que levou consigo para a FMF mui-

tos quadros que o ajudaram, bastan-

te, na credibilização daquela institui-

ção, casos de Neves Correia, Alcido 

Ngoenha, Zainadine Jamaldine, An-

tónio Boene, Miguel Maússe, Paulo 

Nhamazane e Daniel Banze.

Ananias Couana será assim o tercei-

ro presidente da LMF, sendo que o 

primeiro foi Miguel Matabele, cujo 

mandato foi bastante atribulado, 

uma vez que muitos patrocinadores 

não aceitavam abrir os cordões à bol-

sa, situação que levou o Moçambola 

a ser disputado aos retalhos e com 

ameaças constantes de paragem.

LMF juntamente com ou-

tros parceiros; e a

necessidade de os clubes 

serem mais aguerridos so-

bretudo na busca de patro-

cinadores. 

Na conversa com alguns 

jornalistas desportivos, 

Ananias Couana explicou 

que existe um grande desa-

fio o qual está ligado ao pró-

prio crescimento da compe-

tição, pois, a qualidade do 

Moçambola serve de janela 

para que muitos jogadores 

possam evoluir em outros 

campeonatos muito mais 

competitivos que o nosso, 

quer dentro como fora do 

A 
crise de resultados que 
afecta o Maxaquene 
desde o mês de Mar-
ço último está a atingir 

níveis insuportáveis. A situação 
está a deixar a massa associativa  
e quiçá a direcção  com os nervos 
à flor da pele. A equipa liderada 
por Chiquinho Conde soma sete 
jogos consecutivos sem vencer, 
dos quais seis no campeonato 
nacional e um na Taça da Liga, o 
que ditou o seu afastamento da-
quela na prova. Estes resultados 
colocam a equipa “tricolor” na 
sétima posição, com 31 pontos, 
o mesmo número de pontos que 
o HCB de Songo e o Ferroviá-
rio de Nampula, fruto de nove 
vitórias, nove derrotas e quatro 
empates, tendo marcado 19 go-
los e sofrido o mesmo número de 
golos. 

E foram estes resultados menos 

conseguidos, particularmente a 

derrota sofrida diante do Des-

portivo de Nacala, por duas bolas 

a uma, que levaram o técnico tri-

color, Chiquinho Conde, a atirar 

Crise de resultados no Maxaquene vista pelo seu presidente:

“Acontecimentos de Nacala foram determinantes”
a tolha ao chão no que às aspirações 

de conquistar o título diz respeito.

Com expectativas já goradas por 

parte de Chiquinho Conde, o SA-

VANA procurou, nesta semana, o 

presidente da colectividade, Ernesto 

Manhiça Júnior, ou simplesmente 

Madoda nos meandros do bola ao 

cesto, para dar o seu parecer acerca 

do momento que a sua equipa de fu-

tebol atravessa.

O presidente garante que a direcção 

do clube tem criado todas as condi-

ções para que a equipa tenha boas 

exibições no campeonato, remeten-

do ao treinador os devidos esclare-

cimentos acerca das exibições da 

equipa.

“Recomendo ao senhor jornalis-

ta para se inteirar ou abordar essa 

questão com o treinador, mas garan-

to que temos criado todas as con-

dições para que a equipa tenha um 

desempenho”, respondeu Manhiça 

Júnior, quando questionado sobre o 

momento que a equipa atravessa.

Apesar de alguma resistência, Ma-

doda acabou comentando, apon-

tando os acontecimentos de Nacala 

como tendo sido decisivos para o 

mau momento da equipa. 

“Os acontecimentos de Nacala é que 

estão a quebrar a equipa, pois desde 

que houve aquele problema nunca 

mais a equipa foi a mesma. Isso foi 

determinante para este momento”, 

revela.

Recorde-se que o jogo da 14ª jor-

nada realizado em Nacala, entre os 

“maxacas” e os “locomotivas” locais 

terminou em “pancadarias”, tendo 

Zabula e Simplex (jogadores do Ma-

xaquene), como protagonistas. Na 

sequência desses actos, eles foram 

suspensos por um ano pelo Conselho 

de Disciplina da Liga Moçambicana 

de Futebol. Aliás, o presidente do 

Maxaquene salienta que a sua equi-

pa ressente-se dessa decisão, pois a 

mesma não tem um “grande plantel, 

principalmente no sector defensivo”.

Mas contrariamente ao seu técnico, 

o presidente do Maxaquene não ati-

ra a toalha ao chão não obstante o 

mau momento que a equipa atraves-

sa, alegando que “as contas são feitas 

no fim do campeonato”. Chiquinho 

Conde, por seu turno, não vê pos-

sibilidades de chegar ao almejado 

título.

“Não me apercebi dessa declaração, 

mas como desportista aprendi que 

não se atira a toalha ao chão enquan-

to houver condições para tal. Tenho 

a certeza de que a equipa vai reagir”, 

disse.

A reacção do Maxaquene rumo ao 

título é esperada neste fim-de-sema-

na na recepção à Liga Desportiva de 

Maputo, que ocupa a terceira posi-

ção com 36 pontos.

“Canário” em mais um 
teste
Entretanto, enquanto os “tricolores” 

procuram pelo caminho das vitórias, 

os “canarinhos” procuram assegurar 

a primeira posição no campeonato 

nacional e, nesta jornada, defrontam 

o HCB de Songo.

O Costa do Sol, que na jornada 

passada derrotou o 1º de Maio de 

Quelimane, após três desaires conse-

cutivos, vai ao jogo com o objectivo 

de ganhar, mas o técnico da equipa 

“hidroeléctrica”, Artur Semedo, pro-

mete não deixar pontos na capital 

do país. A luta pelo título estende-

-se ao Estádio da Machava, onde os 

donos da casa, Ferroviário de 

Maputo, recebem o Desporti-

vo de Nacala. Os “locomotivas” 

da capital, que no último fim-

-de-semana derrotaram o Des-

portivo de Maputo também 

procuram manter a posição e, 

eventualmente, assaltar a lide-

rança, enquanto os “nacalenses” 

tentam a todo o custo fugir da 

zona de despromoção.

Na Beira, outro candidato ao 

título, Ferroviário local, recebe 

o Desportivo de Maputo, que 

de jornada em jornada luta por 

um lugar na edição de 2016. Os 

“alvi-negros” somam 27 pontos, 

na décima primeira posição.

Em Nacala, o Ferroviário da-

quela cidade recebe o Clube 

de Chibuto e, em Quelimane, 

os “locomotivas” locais come-

çam a despedir-se da primeira 

divisão frente ao Ferroviário 

de Nampula, enquanto em Vi-

lanculo, a ENH recebe o 1º de 

Maio, que também procura o 

passaporte para o Moçambola 

de 2016.

Ananias Couana, provável presidente da LMF
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Por Luís Carlos Patraquim

Vamos deixar-te   César

E já nos rimos do teu polegar inútil

O ulular dos que admiram o espectáculo

O pão disputado nas ruas

Aquele punhal no Senado

Somos os que vagueiam

Entre as árvores e os quintais das casas

Água e sal   eis o nosso néctar

Ébrios das quadrigas dos four by four

Porque descurámos o abysmo da vertigem

Sob a lua

Vamos deixar-te   ó augusto masturbador

Gizando impérios enquanto Minerva te contempla

Murmurando-nos a recusa das espadas inúteis

Nas lucernas 

De onde se não vislumbra o Capitólio

dormimos sobre as baínhas grávidas

titubeando os nomes perdidos

as Amadas à espera

E de que te servem as vestes senão para embeber

o sangue?

Vamos deixar-te   pobre César

Sobe   contempla a tua cidade   a Gália submissa

Aquela muralha derruída   as urzes do tempo

Os deuses húmidos entre as ilhas

A Núbia que subjugaste

Não te saudamos

Nem a sumptuosidade palavrosa dos heróis

Os que violam os lugares onde nascemos

Contempla a aura sagrada das tuas vísceras

Golfando a seiva das raízes

Os que vão morrer não te saúdam

Os que vão morrer não te saúdam

Paulina Chiziane, escritora, com 25 
anos de carreira, e Mariana Mar-
tins, curandeira com 30 anos de 
profissão, realizaram em co-produ-

ção um livro com mais de 300 páginas, inti-
tulado Ngoma Yethu – O curandeiro e o Novo 
Testamento.

Esta obra estabelece um diálogo entre as re-

ligiões tradicionais africanas e o cristianismo; 

analisa a relação entre o curandeirismo e o 

Novo Testamento; debate a contribuição das 

tradições no desenvolvimento das religiões 

universais.

Aliás, no prefácio, Rosita Alberto Valoi con-

sidera “Ngoma Yethu”, um arrojado “rufar 

que nos convida a uma reflexão, tão delica-

da e profunda quão premente e descom-

plexada, sobre dois aspectos sócio-culturais 

importantes, nomeadamente o cristianis-

mo europeu e o curandeirismo africano”. 

À margem da cerimónia de lançamento do 

“Ngoma Yethu”, Paulina Chiziane explicou 

que a obra é um resgate à nossa identidade, 

à nossa História: “Somos independentes há 

40 anos e, por mim, o trabalho da liberta-

ção nacional é um processo contínuo. En-

tão, todo este trabalho de ir às raízes ouvir 

as pessoas que lidam com as questões tra-

dicionais para mim foi muito apaixonan-

te e acredito que vai contribuir para uma 

nova visão da moçambicanidade”, disse. 

Acrescentou ter sido muito difícil procurar 

apoios para a obra “Por Quem Vibram os 

Tambores do Além”, porque as pessoas não 

Reflexão sobre curandeiros  
acreditavam que o curandeiro tinha sabedoria. 

“Mas a mcel acolheu-me e financiou o tra-

balho. Devido ao sucesso desta obra tive a 

coragem de voltar a trabalhar novamente 

com uma curandeira, para aprofundar outras 

questões e a mcel de novo contribuiu para 

que o livro “Ngoma Yethu” seja acessível e re-

cebido pelo povo”, referiu a escritora.

Para o académico Nataniel Ngomane, “Ngo-

ma Yethu” é uma provocação para reflexão de 

questões profundas ao leitor, particularmen-

te àquele enraizado no pensamento e visão 

sócio-cultural de base ocidental. Diz ainda, o 

académico, que esta obra retoma e aprofunda 

os caminhos estreados pela outra: “Por quem 

vibram os tambores”. Aliás, este paralelismo 

não se evidencia apenas no conteúdo, o tí-

tulo também é semelhante porque “ngoma”, 

significa tambor, o mesmo que vibra. A dife-

rença é que não se trata de um romance, tal 

como aquele livro, mas, diz Ngomane, uma 

obra com a função de instigar o leitor aco-

modado neste sistema a revisitar e questio-

nar conceitos, crenças e amplificar caminhos 

julgados firmes, consolidados e acabados. 

Aliás, como diz Chiziane, este livro pro-

va que nada está acabado, porque são notas 

que tem como propósito provocar reflexão. 

Paulina Chiziane iniciou a sua actividade li-

terária em 1984, com contos publicados na 

imprensa moçambicana. Com o seu primeiro 

livro, “Balada de Amor ao Vento”, editado em 

1990, tornou-se a primeira mulher moçam-

bicana a publicar um romance. 

A.S

O 
grupo coral Majescoral apresenta 
nesta sexta feira, dia 18 de Setembro, 
no Centro Cultural Franco Moçam-
bicano, a partir 20:00 horas, o projec-

to intitulado Canto Bailado Livaningo.  

O projecto Canto Bailado Livaningo é inspirado 
nas rápidas transformações que se verificam e ou 

as sociedades estão sujeitas, onde crise aparece 

como sinónimo de fragmentação heterogénea 

que subverte os traços de fundamentação an-

tropológica, onde as relações humanas perdem 

Majescoral apresenta Livaningo no CCFM
o seu valor comunitário. Em suma, Livaningo 

é inspirado na Parábola do Bom Samaritano. O 

amor ao próximo. Ao diferente, ao estrangeiro e 

ao sem tecto. 

Com o projecto Majescoral não pretende dar 

solução aos problemas enfrentados, nem anun-anun-

ciar o conjunto de doutrinas destinadas à socie-

dade, mas sim lançar um apelo, alerta, reflexão 

em busca de alternativas para respectivos assun-

tos que afectam a sociedade. 

Para esta partilha e reflexão, o Majescoral pre-

tende clamar a paz, o amor ao próximo através 

Paulina Chiziane considera que a obra vai despoletar mais debate sobre o assunto 

N
aí

ta
 U

ss
en

e

do canto com destaque para o tradicional com 

a participação de artistas nacionais convidados, 

nomeadamente Chico António, Roberto Chit-

sondzo e Stewart Sukuma.

O Canto Bailado Livaningo foi escrito por ma-

estro Augusto Gamaliel Jamo, o mesmo apre-

senta uma fusão entre a música, o movimento 

coreográfico e a representação artística em palco 

que consistirá em duas partes.  

A primeira parte o Majescoral interpreta te-

mas de compositores e músicos nacionais com 

destaque para Fany Pfumo e interpreta temas 

do grupo como é o caso de: Hê moya, Hina ê 

makayakahina, n’gonane, Gia oh, Hoyozela-

ne n´wanfhula, Txongola txombewê, A hiyeni 
massinwinwe hiya rima, Terra sagrada e zwana 
n’kaingana. Para segunda parte foram sele-
cionados temas em que se contam estórias de 
cheias, assim como a paixão e o amor entre os 
humanos, paz e fraternidade, nomeadamente 
os temas Mafalala, Georgina, Va logo va Hahela, 

Halova, Windlewindle, Malala, Xewenine, Djuê 

e por fim, Maezana. 

A.S.
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

Acredito que foram muitos que esperavam que o caso Castel-Branco 
tivesse um veredicto final daqueles de que estamos habituados, onde 
os mais fracos são sempre espezinhados. Isso tudo pelo sistema em 
que o país vive. O país onde quando se diz a verdade contra o sistema 
somos aniquilados. Todavia, a verdade sempre vem à tona, mesmo que 

demore. Isso pela força que a verdade tem. Não é que os moçambicanos não viam o 

rumo que o país estava a tomar com a anterior governação. Hoje ainda sentimos as 

sequelas de algumas coisas do passado a pesarem nos ombros dos moçambicanos. 

Actualmente estamos a debater a questão da manutenção da paz no país e espera-

mos que as figuras preponderantes neste processo sejam sensatas e mantenham esta 

paz que todos os moçambicanos tanto desejam a todo a custo.

Não havia argumentos para condenar o economista Castel-Branco e o jornalista do 

MediaFax, Fernando Mbanze. Toda a sociedade moçambicana que acompanhou 

atentamente este julgamento sabia que não havia necessidade, por isso o desfecho é 

motivo de orgulho e foi de encontro com a realidade. É motivo mesmo para brindar. 

Por isso vemos na primeira foto a celebração do desfecho deste caso. Quem tinha 

motivos mais que suficientes para sorrir é o jornalista Fernando Mbanze que brinda 

com o PCA da MediaCoop, Fernando Lima, Francisco Carmona, Editor executivo 

do jornal SAVANA, e o fotojornalista Naíta Ussene.

Ser uma figura preponderante em todas as sociedades é alvo de atenção por parte da 

comunicação social. Essas figuras passam a ter, ou devem ter, um comportamento 

que não fere as sensibilidades da maioria. A forma como se comportam, governam o 

país é controlada atentamente. A sociedade não quer falhas por parte destas figuras. 

Por isso Graça Machel está a dizer ao antigo Presidente da República, Joaquim 

Chissano, que tantas situações já enfrentou por parte dos jornalistas, dos moçam-

bicanos, os nomes que foi chamado durante a sua governação, mas manteve a postu-

ra porque sabia o que acontece quando se ocupa um cargo do género.

Muitos dão graças a Deus porque ainda não passaram por situações semelhantes. 

São muitos que se dão por agradecidos por não ter encarado situações dessas. Parece 

mesmo que o Ministro da Defesa Nacional, Atanásio Ntumuke, olha para o céu e 

diz “graças a Deus porque ainda não passei e espero não passar pela mesma situ-

ação”, que despoleta sorrisos por parte da vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros, 

Nyelete Mondlane, e de Carlos Bonete Martinho, Ministro das Obras Públicas, 

Habitação e Recursos Hídricos. 

São muitos que têm motivos para sorrir pelo facto de algumas situações não recaírem 

nas suas costas. Quem não gostaria de governar e sair sem passar por situações que 

manchem a sua imagem. Por isso o ex-deputado da Frelimo, Casimiro Huate, está a 

alertar para que os governantes tenham cuidado com aquilo que fazem com os des-

tinos do povo porque podem passar por situações inesperadas. Já Arão Nhacale vira 

a face para uma pose fotográfica. Na área da cultura parece não haver motivos para 

que o Ministro da tutela se preocupe em passar por situações desagradáveis. Por 

isso Silva Dunduro, Ministro da Cultura e Turismo, dá uma gargalhada, enquanto o 

Governador da Província de Maputo, Raimundo Diomba, acompanha. Como diz o 

provérbio “cá se faz, cá se paga”. É o preço de ocupar cargos preponderantes.    

Doa a quem doer



IMAGEM DA SEMANA

À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz o 1132

Diz-se.
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Foto Naíta Ussene

Moçambique ocupa 
o 15º lugar no Ín-
dice de Abertura 
e Oportunidade 

sobre o Comércio dos países da 
África Sub-Sahariana (SAA) 
do Grupo Barclays, a que per-
tence o Barclays Bank, divul-
gado esta semana.

De acordo com uma nota que 

o Grupo Barclays publica no 

estudo, o Índice sobre o Co-

mércio em África combina 

uma variada gama de medidas 

para avaliar as oportunidades e 

abertura ao comércio entre 31 

em função do seu desempenho.

-

dor sobre as oportunidades de 

mercado, o estudo avalia a ele-

vada incapacidade de satisfazer 

a procura dos consumidores e 

a acelerada expansão da cadeia 

de valor e no indicador sobre 

a abertura do mercado afere a 

ausência de grandes barreiras ao 

comércio transfronteiriço.

Com um registo de 45,7 pontos, 

num máximo de 100 pontos, 

Moçambique está a 16 luga-

res do pior país na tabela sobre 

Gâmbia, que se encontra na 31ª 

Índice de Abertura e Oportunidade sobre Comércio 

Moçambique no 15º lugar 
posição, contra 23,4 pontos.

topo da tabela, com 73,3 pontos 

dos 100 possíveis, seguida pela 

-

nia, com 56,2 pontos.

Em termos desagregados, Mo-

çambique ocupa o 12º lugar no 

Comércio, com 28,1 pontos, e 

surge na posição 20, com 17,5 

-

ra ao Comércio.

posição 18, com 42 pontos.

-

dominam o índice no indicador 

-

sub-regiões a colocar quatro 

países, cada no top 10.

Segundo o Grupo Barclays, os 

países das duas regiões estão 

e melhores ligações entre os 

mercados e cadeia de valor, que 

serão cada vez mais facilitadas 

pela implementação em curso 

de infra-estruturas logísticas e 

de transportes. 

-

a política de tarifas como um 

forte constrangimento à abertu-

ra e oportunidades de comércio 

na região, mas reconhece que 

a rede de transportes é melhor 

na região, apesar de estar muito 

dependente em relação à África 

região.

“Claramente, a África do Sul 

está a liderar pelo exemplo e 

está a ter um impacto positivo 

que está a induzir o crescimento 

das economias menos desenvol-

vidas dos países vizinhos.

Por outro lado, as vantagens em 

cooperar com países como Bot-

-

fluenciaram o conteúdo de po-

líticas comerciais e a orientação 

da base logística da África do 

Sul no sentido de uma aposta 

na cooperação regional, lê-se no 

“Tudo o que a África do Sul faz 

é logo imitado pelos países da 

região”, diz Grant Mandigora, 

coordenador para o Comércio 

-

Pensamento é: ´África do Sul 

já procedeu desta maneira, cor-

reu muito bem e temos de se-

guir esse caminho”, acrescentou 

Mandigora.

que vai despejar mais verdes no Mercado local para ver se li-

-

mento da prestação da Ematum e mais uma factura da impor-

milhões de verdes que foram prontamente abocanhados por 

um banco, ávido de liquidez em notinhas do tio Sam.

-

-pong, entre o dito banco e o seu ministério contra-parte do 

-

zação da economia e dos serviços em Moçambique. Uma das 

jogadas habituais é colocar os exportadores e prestadores de 

serviços a indexar as facturas ao metical, mas tendo como base 

aduaneiros, carros em segunda mão, até os contratos de televi-

-

lares e a revolta silenciosa dos inquilinos contra os senhorios 

da “nomenklatura” que tinham as casas compradas ao Estado 

-

ril, em nome da transparência era  bom o ministério 

da área vir explicar aos consumidores as contas que se andam 

a fazer, pois até há suspeições que as facturas continuam quase 

comissões.  Sô ministro apresente lá as continhas, tamos pidir 

também deixam os da comercialização e os do import/export 

pessimistas, depois de um mau ano nas províncias que são ce-

leiro habitual na produção de milho. E a África do Sul com 

-

pois dos pujantes golpes de auto-estima  sobre os malandre-

cos da Índia que tinham a seu cargo a reabilitação da Linha de 

Sena, um tribunal arbitral sobre a cessação do contrato parece 

ter dado razão à outra parte, pelo que há mais umas dezenas de 

milhões para mandar para o país de Mr. Modi.

podem dar uma ajudazinha?

-

ditar o famoso caso das cotoveladas de um governador/cirur-

pressão houve para que os escribas que viram, viessem dizer 

-

Em voz baixa

deviam estar a rebolar-se. Com tanta genuflexão nos templos, o 

novo timoneiro ainda acaba por rasgar páginas à Constituição 
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4ª SECÇÃO’ 

Sentença

O Ministério Público junto desta 

secção deduziu em artigos de Po-

lícia Correccional, a fls. 96 a 102, 

acusação contra: 

a) Carlos Nuno das Neves 

D’Assa Castel-Branco, casado, 

55 anos, Economista,  natural 

de Maputo, Filho de Eduardo 

D’Assa Castel-Branco e de 

Ivone das Neves  P.N .D. Cas-

tel-Branco, residente no bairro 

Polana Cimento, Rua Mateus 

n. 0118,  7º andar esquerdo, 

cidade de Maputo; 

b) Fernando João Francisco 

Mbanze, divorciado, 37 anos, 

Jornalista, natural de  Mapu-

to, filho de João Francisco e 

de Joana Bambo Mafumissa, 

residente no  bairro Magoani-

ne «B», quarteirão n. 02, casa 

nº162, cidade de Maputo; 

Acusa-os da prática em autoria 

material dos tipos legais de crime 

de difamação, calúnia e  injúria 

contra o Presidente da Repúbli-

ca, previsto e punido nos termos 

do disposto no artigo 22 da Lei 

nº 19/91, de 16 de Agosto, con-

jugado com os artigos 407 e 410, 

ambos  do Código Penal, para o 

primeiro arguido, e quanto ao 

segundo, pela ordem acima  fixa-

da, acusa-o da prática em autoria 

material de tipo legal de crime de 

abuso de  liberdade de imprensa 

previsto e punido nos termos do 

artigo 42 nº 1, da Lei nº 018/91,  

de 10 de Agosto ex vi artigo 46 nº 

01, do mesmo diploma legal, con-

jugado com o artigo 22  nº 1, da 

Lei nº 19/91, de 16 de Agosto, por 

referência aos artigos 407 e 410 do 

Código  Penal, o velho. Não arro-

lou qualquer agravante á conduta 

dos arguidos mas fixou como  ate-

nuante a militar a favor dos mes-

mos o bom comportamento ante-

rior (1 ª) do artigo 39  do Código 

Penal, o velho. 

Para fundamentar seu libelo acu-

satório, o Ministério Público alega 

no que há essencial: 

Quanto ao réu Carlos Nuno Cas-

tel-Branco 

Que no mês de Novembro de 

2013, o réu Carlos Nuno Castel-

-Branco publicou na rede  social 

Facebook, um post em jeito de 

carta dirigida ao então Presidente 

da República,  Armando Emílio 

Guebuza, no qual post o arguido 

acusou o Presidente da República 

de: 

a) Estar fora de controlo; 

b) Ter gasto o mandato inteiro 

a inventar insultos para quem 

tivesse ideias sobre os  proble-

mas nacionais; 

c) Pretender «fascilização» com-

pleta do país; 

d) Estar rodeado de lambe-botas 

que lhe mentem todos os dias, 

inventam relatórios  falsos, e 

assessoram com premissas fal-

sas, a quem o Presidente deu 

botas a  lamber e se satisfaz 

com as lambidelas; 

e) Ter se isolado dos que que-

riam ajudar Moçambique e 

os moçambicanos,  preferindo 

criar uma equipa de assessores 

estrangeiros ligados ao grande 

capital multinacional em vez 

de ouvir as vozes nacionais li-

gadas aos que trabalham  ho-

nestamente; 

f ) Insultar cidadãos que apontam 

problemas e soluções; 

g) Acusar os pobres de serem 

preguiçosos e de não quererem 

deixar de ser pobres; 

h) Nomear ou aceitar a nomeação 

de um criminoso condenado a 

prisão maior para  comandan-

te de uma das principais forças 

policiais do país; 

i) Apropriar toda a riqueza do 

país; 

j) Dividir moçambicanos em ter-

mos raciais e étnicos, regionais 

e tribais, religiosos e políticos; 

k) Não merecer representar o país 

nem liderar o seu povo visto 

que, apesar de o  Presidente 

ter sido combatente da luta de 

libertação nacional e um poeta 

de  combate libertador, hoje, o 

autor não pode ter certeza que 

a liberdade e justiça  tenham 

sido seus objectivos nessa luta. 

Alega o Ministério Público que 

tais acusações não correspondem 

a verdade. 

Aduz ainda o Ministério Público 

que a dado passo da sua carta, o 

arguido Carlos Nuno  Castel-

-Branco compara o Presidente da 

República a fascistas e ditadores 

como Hitler e  Mussolini, Sala-

zar e Franco, Pinochet e outros 

líderes ditadores militares latino-

-americanos, com Mobutu e ou-

tros ditadores africanos, que foram 

instalados no poder  defendidos 

pelo grande capital enquanto ser-

viam os interesses desse grande 

capital e no fim caíram; que por 

fim, o arguido recomenda o então 

Presidente da República para que  

reúna seus patos e saia enquanto 

ainda há portas abertas para sair e 

tempo para caminhar  e «não tente 

lutar até ao fim», visto que «isso só 

vai trazer tragédia, mortes e sofri-

mento  para todos e, no fim, inevi-

tavelmente» o presidente e «todos 

outros belicistas, criminosos  e as-

pirantes a fascistas, sejam de que 

partidos forem, serão atirados para 

o caixote do lixo  da história». 

Para o Ministério Público, o re-

ferido post foi visualizado e co-

mentado por várias pessoas  e 

criou vários círculos de debate na 

sociedade moçambicana, mas tais 

afirmações, ajunta a  acusação, são 

objectivamente atentatórias contra 

a honra e consideração devidas ao  

ofendido Armando Emílio Gue-

buza, tanto como pessoa, quanto 

na sua qualidade de  chefe de Es-

tado e do Governo de Moçambi-

que, por atingirem-no na sua dig-

nidade e no  seu bom nome, pondo 

em crise a salvaguarda da integri-

dade moral dos cidadãos. 

Conhecendo o arguido com per-

feição e inequivocamente a quali-

dade de Presidente da  República, 

do visado, bem assim, tendo per-

feita consciência da natureza alta-

mente ofensiva de tais imputações, 

reproduziu-as com o propósito de 

atingir o Presidente da  República 

e ao Estado moçambicano por tal 

forma, agindo de forma conscien-

te, livre e  deliberada, conhecendo 

a ilicitude da conduta, sentenceia 

a acusação. 

Quanto ao réu Fernando Mban-
ze. 
Alega a douta acusação que na 

qualidade de Editor do Jornal 

mediaFAX, teve  conhecimento 

da publicação do referido post e 

decidiu também publicá-lo, para o 

que,  através da sua conta no Face-

book, copiou o artigo na conta de 

Carlos Nuno Castel- Branco para 

seu computador e de seguida, co-

locou o título « Castel-Branco diz 

que  Guebuza está fora do contro-

lo« fazendo uma pequena introdu-

ção dizendo: «Tentando descrever 

aquilo que considera tentativa de 

instaurar o Fascismo no país, o 

economista,  investigador, profes-

sor Doutor Castel-Branco, chega 

mesmo a comparar Guebuza a  di-

tadores como Hitler e Mussolini, 

Salazar e Franco, Pinochet e ain-

da a Mobutu Sese  Seko», tendo 

publicado o post na sua íntegra na 

edição do Media fax nº5420. 

Finaliza o Ministério Público que 

o arguido teve conhecimento pré-

vio dos escritos em  causa, não ig-

norava a sua natureza e propósito 

do respectivo autor e pôde obstar 

a  respectiva publicação, mas nada 

fez nesse sentido, embora ciente 

de que tal conduta não  era per-

mitida. 

Ajunta ainda o Ministério Pú-

blico na parte final da douta 

acusação que na edição do dia  6 

de Novembro de 2013, o Jornal 

Canal de Moçambique publicou 

uma notícia com o  título «Saia 

Senhor Presidente» e anti-título 

«Carta Aberta ao Presidente da 

República» sendo que no seu de-

senvolvimento, o jornal colocou 

o conteúdo do post da autoria 

de  Castel-Branco na sua íntegra, 

sendo que tal texto é da autoria de 

Fernando Jorge de  Sousa Guima-

rães Veloso dos Santos. 

Requereu o seguimento dos autos 

até a final.

 

Os réus foram notificados da acu-

sação. 

Contestou Carlos Nuno Castel-

-Branco conforme se lê fIs. 111 a 

114. No essencial alegou 

em sua defesa que: 

a) Publicou na sua página pessoal 

do Facebook a 1 de Novembro 

de 2013, um  texto de opinião 

em que exprimia a sua pro-

funda indignação pelo modo 

como o então Presidente da 

República Armando Emílio 

Guebuza, vinha conduzindo 

os destinos do país, na quali-

dade de Chefe de Estado e de 

Governo; 

b) Fê-lo no gozo da liberdade de 

expressão e de opinião, uma 

liberdade  proclamada e ga-

rantida pela Constituição e 

por Diplomas Internacionais  

integrados na ordem jurídica 

interna; 

c) O texto suscitou debate e foi 

reproduzido, por iniciativa 

dos respectivos  editores, nos 

jornais MediaFax e Canal de 

Moçambique; d) N ã o 

tem problema em reconhecer 

que o estilo e linguagem que 

empregou  podem ser inter-

pretados como provocadores 

e até mesmo violentos, porque  

já antes o tinha feito em post, 

poucos dias depois da publica-

ção do seu artigo; 

e) Não teve intenção nem de di-

famar nem de injuriar ao Che-

fe do Estado, pelo  que não há 

infracção penalalguma, não 

bastando a simples invocação 

da  existência desses elementos 

sem demonstrá-los, como faz a 

acusação; 

f ) No ajuizamento sobre a exis-

tência da infracção deve to-

mar-se em conta o contexto 

e circunstâncias concretas em 

que foi produzido o texto (pe-

rigosa instabilidade que o país 

vivia na região centro; estagna-

ção das negociações políticas 

entre as partes no conflito; re-

crudescimento de criminalida-

de, mormente os sequestros, na 

capital e a incapacidade da po-

lícia e outras autoridade para 

por cobro á situação, manifes-

tações a favor da paz e contra 

os raptos, demonstrando perda 

de confiança no Governo); 

g) Deve considerar-se também, 

os pronunciamentos públicos 

do Presidente da República 

perante as críticas á sua gover-

nação: 

Conclui que não crê que possa 
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dar-se como preenchido o ele-

mento subjectivo do tipo legal de 

crime pelo qual vem acusado, sem 

a verificação do animus difamandi 
vel injuriandi no texto em discus-

são, pelo que o que resta é o exer-

cício da liberdade de pensamento, 

de expressão e de opinião garanti-

do pela constituição. 

Também contestou Fernando João 

Francisco Mbanze alegando no 

que há de mais relevante:

a) A constituição da república 

reconhece o direito a liberda-

de de expressão e de  criação 

dos jornalistas, o acesso as fon-

tes de informação, protecção 

da independência e do sigilo 

profissional e o direito de criar 

jornais, publicações e outros 

meios de difusão; 

b) Liberdade de imprensa im-

plica liberdade de expressão e 

criação dos jornalistas e  cola-

boradores, bem como a inter-

venção dos primeiros na orien-

tação editorial dos respectivos 

órgãos de comunicação; 

c) Direito de informar consti-

tui indiscutivelmente, um dos 

pilares essenciais do Estado 

de direito democrático, sem o 

qual a própria liberdade e ci-

dadania se  tornam conceitos 

vazios, desprovidos de sentido; 

. d) Não existindo uma hierarqui-

zação normativa entre o di-

reito a informar e o direito a 

honra, bom nome e reputação, 

haverá que buscar caso a caso a 

prevalência de um ou de outro; 

e) Solução passa pela ponderação 

de bens, para que atendendo 

ao conteúdo e  função especí-

fica de cada um desses direitos, 

seja possível a salvaguarda má-

xima de protecção de cada um 

deles; 

 f )  Nessa linha, a informa-

ção em si tem como requisito 

ser socialmente relevante,  ver-

dadeira e ser transmitida ao 

público de forma adequada; 

g) Os factos publicados no Me-

diafax não são da sua autoria 

e nem de nenhum jornalista 

que faz parte do corpo da sua 

redacção mas de um reputado 

professor reconhecido nacio-

nal e internacionalmente pelos 

seus trabalhos no campo da 

economia e que ocupa cargos 

de destaque; 

h) O documento, na altura da 

sua publicação no Mediafax 

já era público, notório e cir-

culava pela rede Facebook, era 

repassado e divulgado aleato-

riamente, por  email publicado 

em outros órgãos de comuni-

cação social, designadamente, 

o Canal de Moçambique e 

acedido por um número indis-

criminado de pessoas de  mais 

diversos quadrantes; 

i) Considerando o documento 

de relevante interesse nacional, 

em face da posição  crítica, es-

crita sobre o rumo político do 

país, tendo em conta o recru-

descimento  da tensão político 

militar que era notória e com 

suas consequências para  esta-

bilidade e segurança nacional e 

a nível da economia, assistiu-

-lhe noticiar o texto em causa 

em face da sua relevância so-

cial; 

j) Tratou-se do exercício do di-

reito de informar e da plena 

consagração da liberdade da 

imprensa, ao que não podem, 

por imperativo de ordem  

constitucional, ser levantados 

obstáculos ou condicionantes 

por maiores incómodos que 

possa suscitar o texto, a bem 

do salutar debate das ideias; 

k) Notícia não se destinava a 

ofender ao Presidente da Re-

pública, figura por quem lhe 

merece respeito e conside-

ração mas apenas reproduzir 

uma opinião de um académi-

co reputado sobre a realidade 

política que se vivia em face 

da linha de governação inerte 

e ineficaz segundo o autor do 

texto; 

l) Era preciso suscitar, com maior 

intensidade, o debate de ideias 

sobre questões de governabili-

dade e nesse caso, serve o papel 

do jornalista de dar a conhecer 

as opiniões; 

m) A relevância e importância 

de cargos políticos como a de 

Presidente da República está 

mais exposta, por toda car-

ga representativa que encerra 

como chefe do Estado que o 

comum dos cidadãos, á apre-

ciação e avaliação das suas ac-

tuações,  com emissão de cor-

respondentes juízos positivos 

ou negativos, sem que isso lhe 

afecte a honra, bom nome ou 

imagem; 

n)  Na divulgação do texto não 

proferiu qualquer comentá-

rio sobre o mesmo para não 

influenciar a opinião sobre o 

pensamento crítico do autor 

do texto; 

o) Não tendo sido acusado Fer-

nando Veloso do mesmo cri-

me, tendo no entanto o Canal 

de Moçambique publicado o 

texto, só demonstra que tal não 

constitui crime algum; 

p) Termina pedindo que seja ab-

solvido. 

Foi designado dia para audiência 

de discussão. Decorreu em tribu-

nal colectivo e com observância 

das demais formalidades legais 

impostas pela lei do processo. A 

ela assistiram o Ministério Públi-

co, os arguidos e seus mandatários 

judiciais, através dos quais, exerce-

ram amplamente a sua defesa. 

Com relevância para boa, justa 

e conscienciosa decisão da causa 

mostra-se assente a seguinte ma-

téria de facto: 

a) O réu Carlos Nuno Castel-

-Branco publicou na sua con-

ta, na rede social Facebook, um 

post ou artigo de opinião, em 

jeito de carta aberta ao então 

Presidente da República de 

Moçambique, Armando Emí-

lio Guebuza, texto junto fls.9 

dos autos e que aqui se dá por 

integralmente reproduzido; 

b) Tal texto, foi acedido por várias 

pessoas e de diferentes qua-

drantes, tendo assim se torna-

do público e dado lugar a de-

bate nas redes sociais e órgãos 

de comunicação social escrita e 

televisivos; 

c) O réu Fernando Mbanze pu-

blicou o texto no Jornal Me-

diafax, assim como o mesmo 

texto foi publicado no jornal 

Canal de Moçambique; 

d) Fernando Mbanze colocou 

ainda, antes do referido texto, 

as referências: Crise política/

militar obriga críticos a su-

birem o tom verbal/ Castel-

-Branco diz que Guebuza 

«está fora do controlo»; 

e) Apôs ainda um intróito com os 

seguintes dizeres: «Tentando 

descrever aquilo que considera 

tentativa de instaurar o fascis-

mo no país, o economista, in-

vestigador, o Professor Doutor 

Castel-Branco, chega mesmo a 

comparar Guebuza com dita-

dores como Hitler e Mussoli-

ni, Salazar e Franco, Pinochet 

e ainda Mobutu Sese Seko». 

Motivação

Os factos acima arrolados como 

relevantes para a boa decisão da 

causa mostram - se provados por 

confissão, mas também, e princi-

palmente, por documentos. Sendo 

a fundamentação das sentenças 

judiciais quer na componente fac-

tiva quer no plano jurídico, uma 

imposição do princípio democrá-

tico que governa as constituições 

modernas  como a nossa, o que 

abrange a análise crítica da prova 

coligida, no caso sub judice e dada 

a natureza das infracções de que 

vêm os réus acusados, mostra - se 

despiciendo, pelo menos no pla-

no dos factos, laborar com mais 

profundeza sobre a demonstração 

dos factos acima arrumados no 

sentido de discutir a suficiência da 

prova dos mesmos, por ser mani-

festamente notória a sua prática 

em face dos documentos juntos e 

a que a confissão veio seguir ape-

nas como mera formalidade. Tal 

entendimento não olvida e nem 

relega para um plano secundário 

a prova por testemunhas também 

produzida na presente causa e 

muito menos desvaloriza ou reti-

ra importância aos factos sobre os 

quais depuseram as testemunhas 

porque sempre que se mostrarem 

pertinentes, porque são, serão cha-

mados á colação para fundamentar 

a decisão principalmente no seu 

plano jurídico. 

Nesta fase cumpre por isso apre-

ciar e decidir 

Questões relevantes e ordem pela 

qual devem ser conhecidas. 

Considerando principalmente os 

termos em que foi formulada a 

acusação primeira questão essen-

cial a decidir no caso sub judice é a 

de fixar se o conteúdo do texto pu-

blicado pelo réu Castel-Branco é 

de molde a ofender a honra e con-

sideração devidas a um Presidente 

da República num figurino cons-

titucional como o nosso, como era 

no momento da sua publicação o 

cidadão Armando Emílio Guebu-

za. 

A segunda, é a de decidir sobre 

se a concluir-se pela ilicitude cri-

minal do conteúdo do texto, se 

também constitui infracção penal 

a sua publicação nos moldes em 

que o fez o réu Fernando Mbanze, 

sendo por esta ordem que devem 

ser conhecidas as questões, já que 

a conclusão pela inexistência de 

infracção no primeiro caso, poderá 

prejudicar a apreciação da segun-

da por se verificar, concluindo - se 

pela inexistência da infracção, uma 

inutilidade de decisão meritória 

quanto a esta questão ou dito de 

outro modo, decisão negativa so-

bre a primeira questão pode preju-

dicar a decisão sobre a segunda, o 

que importa sobre o ponto de vista 

de economia decisória. 

Questões prévias 

Se o Tribunal é competente, não 

há excepções, não há nulidades 

e nem incidentes de que cumpra 

conhecer, há no entanto, questões 

prévias. 

Apreciemos. 

Vem o réu Nuno Castel-Branco 

acusado da prática em autoria ma-

terial do tipo legal de  crime de 

difamação, calúnia e injúria contra 

o Presidente da República, em vir-

tude de ter publicado o texto em 

crise nos presentes autos na sua 

conta titulada na rede social Fa-
cebook. 
Antes de se adentrar para o conhe-

cimento do fundo da questão, no 

rol das questões prévias, alistam-se 

em primeiro lugar reparos á acusa-

ção deduzida nos presentes autos. 

1. O primeiro é sobre a 

qualificação jurídica da conduta 

do réu. É que em bom rigor téc-

nico-jurídico, havia necessidade 

premente de fazer-se uma clara 

distinção sobre quais as partes do 

texto que integram o crime de in-

júria, quais as que corporizam o de 

calúnia e em que medida, quais as 

partes, o conteúdo do texto pre-

enche o tipo legal de crime de 

difamação, pela simples razão de 

que embora sendo eles todos cri-

mes contra a honra e podendo ser 

cometidos por via da imprensa, os 

elementos constitutivos dos tipos 

são diversos num e noutro tipo le-

gal de crime, como se pode ler das 

disposições dos artigos 229 e 231, 

do Código Penal, quer mesmo dos 

artigos 407, 409 e 410, do Código 

Penal, o velho, para qual diploma 

remetia o artigo 22 nº 1, da Lei nº 

19/91, de 16 de Agosto, ora revo-

gada.

 

Sendo bem verdade que jura novit 
curia e que dos autos consta o tex-

to integral que suporta a acusação, 

é o bom rigor técnico imposto por 

lei e pela boa prática na dedução 

da acusação para estes casos, que 

impunha que o Ministério Públi-

co, á semelhança da discriminação 

feita quanto aos factos que julga 

como ofensivos á 

honra e consideração devidas a fi-

gura do Presidente da República 

no texto em análise, fizesse tam-

bém a subsunção discriminada 

desses mesmos factos, a cada um 

dos tipos legais de crime pelos 

quais acusa o arguido, até por uma 

questão de cumprimento escrupu-

loso e integral do dever de dar a 

conhecer ao réu o objecto da acu-

sação, como se sabe, condicionante 

do exercício efectivo do direito da 

defesa que é garantia fundamental 

prevista na constituição dos mo-

dernos Estados de direito demo-

crático de que nosso é exemplo a 

destacar, isto se atentar o disposto 

nos artigos 3 e 62 da Constituição 

da República. 

Assim, nos termos em que se mos-

tra feita a imputação, é como se 

existisse um tipo legal de crime de 

difamação, calúnia e injúria contra 

o Presidente da República, o que 

falece de fundamento jurídico, 
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sendo a redacção da norma nesses 

termos justificada apenas por uma 

questão de economia legislativa. 

Obviamente que esta forma de 

proceder não podia deixar de con-

dicionar o conteúdo da acusação, 

colocando o tribunal na situação 

de ter que procurar no texto quais 

as partes enquadráveis a cada um 

dos tipos legais de crime, uma 

forma de proceder que apesar de 

subtil, traduz de certa forma exer-

cício pelo tribunal de competência 

próprias do Ministério Publico, o 

acusador. 

Segundo reparo é o de que a douta 

acusação não fixa, devendo fazê-lo 

em termos de bom rigor, em que 

medida é que o conteúdo do texto 

publicado pelo réu Castel-Branco 

põe em causa a honra e conside-

rações devidas ao Presidente da 

República, limitando-se a uma re-

ferência abstracta de que tal texto 

visto objectivamente põe em causa 

a honra e consideração devidas ao 

Presidente da República, deixando 

transparecer de permeio, a ideia de 

que ao texto só pode ser atribuído 

um único sentido, o ofensivo. 

É que não basta afirmar que tais 

dizeres põem em causa essa honra 

e consideração, é preciso, em bom 

rigor técnico, demonstrar em que 

medida, sendo que essa imposi-

ção resulta não só da obrigação 

de indicação da lei que pune os 

factos, que em casos como es-

tes pode não satisfazer-se apenas 

com a indicação da norma, mas 

também e sobretudo, tal como no 

ponto anterior, do dever que tam-

bém impende sobre o acusador, 

de dar a conhecer ao arguido de 

forma clara e objectiva, o objecto 

da acusação, que como dissemos, é 

condicionante do amplo exercício 

do direito á defesa constitucional-

mente assegurado a quem é crimi-

nalmente demandado. Mostra-se 

também, e por isso, truncada a 

acusação neste ponto, embora de 

per se não justificasse o seu não 

recebimento, vício esse que tem o 

negativo condão de colocar nova-

mente o tribunal numa inconfor-

tável posição de ter que procurar 

entre os vários possíveis sentidos 

que resultam do conteúdo do tex-

to, o que pode ofender a honra e 

consideração devidas ao Chefe 

do Estado, o que é inadmissível a 

luz do princípio constitucional da 

competência que separa as do juiz 

das do Ministério Público. 

Terceiro reparo que deve ser feito 

á acusação, é o de que não conse-

guiu, não de tudo, apartar a figura 

do Presidente da República da do 

cidadão Armando Emílio Gue-

buza, realidades diversas, já que 

como se pode ler do articulado 8º 

da douta acusação, tais afirmações, 

referindo-se o Ministério Público 

ás do réu Castel-Branco constan-

tes do texto publicado, são objec-

tivamente atentatórios contra a 

honra e consideração do ofendido 

Armando Emílio Guebuza, tanto 

como pessoa quanto na sua qua-

lidade de Chefe de Estado e do 

Governo de Moçambique. 

Ora, tal forma de exercer o poder 

persecutório sob ponto de vista de 

rigor não pode deixar de merecer 

nosso reparo, uma vez que de cer-

ta forma ou em algum momento, 

provoca a dúvida de saber-se se 

o procedimento criminal no caso 

sub judice se orienta proteger a 

honra e consideração devidas ao 

Presidente da República, órgão de 

soberania, ou a devida ao cidadão 

Armando Emílio Guebuza ou a 

honra e consideração de ambos, 

o que sob ponto de vista jurídico-

-processual não é indiferente, já 

que interfere com a matéria dos 

pressupostos processuais, neste 

caso, o da legitimidade para iniciar 

e fazer prosseguir o procedimento 

criminal num e noutro caso. Fica 

por isso o reparo, já que da leitu-

ra global da acusação, é possível 

concluir pela ideia de que é a do 

Presidente da República, a honra e 

consideração de que o Ministério 

Público pretende zelar ao deduzir 

a acusação contra os réus. 

2. Lei aplicável ao caso 

Relevância desta questão para de-

cisão e como prévia reside no fac-

to de a decisão da causa se situar 

numa zona temporal de transição 

de um para outro código penal, 

sendo que o novo, veio como có-

digo que se pretende, chamar a si e 

em detrimento de outras leis dis-

persas, a função de fixar o essencial 

da pauta social demonstrativa dos 

valores essenciais cuja protecção é 

crucial para existência da comuni-

dade política e a cuja violação faz o 

legislador corresponder uma san-

ção de natureza penal. Tal transi-

ção tem merecido debate quanto 

às suas consequências jurídicas 

para um caso como este que se 

julga. 

o réu Castel-Branco vem acusa-

do da prática dos tipos legais de 

crimes de difamação, calúnia e 

injúria previstos e punidos nos 

termos do disposto no artigo 22 

da Lei nº19/91, de 16 de Agosto, 

Lei que estabelece o regime jurídi-

co aplicável aos Crimes Contra a 

Segurança do Estado. Este diplo-

ma legal, foi revogado pela Lei nº 

35/2014, de 31 de Dezembro, que 

aprovou o Código Penal actual-

mente em vigor. Tem - se dito, que 

em virtude dessa revogação, que é 

expressa, deixou de fazer sentido o 

procedimento criminal. 

Trata-se de um entendimento 

com o qual, e por razões óbvias, 

não podemos concordar. Na ver-

dade, seguindo tal linha de pen-

samento, não teríamos o Código 

Penal, já que o velho, também foi 

revogado pela mesma lei conforme 

se alcança do artigo 2 al.b) da lei 

revogatória. Esclareça-se, a bem 

da verdade jurídica, que o que se 

verificou foi que o legislador apro-

vando novo Código Penal, conca-

tenou neste único diploma, todas 

as normas do direito penal até aí 

dispersas, eliminando assim o es-

partilho, e passando a ser este o 

diploma relevante, salvo eventual 

situação de descriminalização de 

certas condutas anteriormente ha-

vidas como tais, que obviamente 

não é este o caso. 

Por isso, a injúria e difamação per-

petradas contra o chefe do Estado 

por qualquer via porque forem co-

metidas, desde que nos termos da 

lei, continuam a ser puníveis não 

já á luz da Lei nº 19/91, de 16 de 

Agosto, já revogada, mas á luz do 

novo Código Penal conforme se 

lê da conjugação dos artigos 229, 

231 e 387, sendo havidos tais cri-

mes, como acontecia nos regimes 

anteriores, como crimes contra a 

segurança do Estado, enquadra-

mento que a nosso ver deve ser re-

pensado numa perspectiva de di-

reito a constituir, mas que á luz dos 

vectores constitucionais vigentes 

no ordenamento jurídico pátrio, a 

nosso ver, deve esse impressionan-

te zelo do legislador ser encarado 

apenas mera questão de política 

legislativa do que propriamente de 

segurança de Estado. 

 

Por isso, se há algo a discutir com 

relevância, é sobre a lei aplicável ao 

caso, se se concluir pela existência 

de infracção criminal. Quanto a 

este ponto deve observar-se que 

a lei anterior punia os crimes em 

causa com uma pena de um ano 

até dois anos de prisão e multa 

correspondente, e a actual lei, co-

mina às mesmas infracções a pena 

de um ano a dois anos de prisão e 

multa correspondente, portanto, a 

mesma pena, pelo que é de aplicar 

sem reservas para o caso sub judi-

ce o novo Código Penal em não 

se verificando as excepções legais, 

primeiro, e segundo, em sendo 

mais benevolente o regime trazido 

por este novo Código Penal já que 

vem este diploma investir nas pe-

nas alternativas á prisão de forma 

mais profunda. 

3. Sobre a aplicabilidade da Lei de 

Amnistia. 

Sobre esta questão é preciso antes 

deixar ficar que a amnistia pres-

supõe a existência do crime am-

nistiado, portanto, a existência do 
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crime é pressuposto ou requisito 

para aplicação da Lei de Amnistia, 

pelo que a sua funcionalização nos 

presentes autos, estará dependente 

da decisão positiva sobre a acusa-

ção, o que não impede que por ora 

se discuta sobre a aplicabilidade ou 

não da respectiva lei aos crimes de 

que vem indiciados os réus. 

Quanto á aplicabilidade ou não 

da Lei nº 1/2014, Lei de Amnis-

tia, solução só pode ser encon-

trada na própria lei. Fixa - se no 

artigo lnº  1, deste diploma legal 

que “são amnistiados cidadãos que 

tenham cometido crimes contra a 

segurança do Estado previstos e 

punidos pela Lei nº 19/91, de 16 

de Agosto, e os crimes militares 

conexos previstos e punidos pela 

Lei nº017/87, de 21 de Outubro”. 

Prevê ainda já no nº 2 

“Que a amnistia aplica - se aos cri-

mes cometidos contra as pessoas e 

contra a propriedade, no âmbito 

das hostilidades militares ou cone-

xas, ocorridas em todo o território 

nacional, de Março de 2012 até a 

data de entrada em vigor da pre-

sente Lei”. 

Por sua vez, o nº 04, do artigo 1 

considera como conexos, “os cri-

mes de qualquer natureza, relacio-

nados com os crimes militares e 

com os crimes contra a segurança 

do Estado”, enquanto o artigo 2 

prevê que o “Estado garante pro-

tecção contra qualquer procedi-

mento sobre actos e factos cober-

tos pela amnistia”. 

A característica telegráfica da lei 

e a clareza da mesma não permite 

senão concluir pela aplicabilidade 

da lei em causa aos crimes de que 

vem acusados os réus, e nessa me-

dida, deve concluir-se que estão os 

mesmos abrangidos por tal regi-

me, isso obviamente, se se concluir 

pela sua culpabilidade. 

É que como se pode ver do Parecer 

do Digníssimo Procurador - Geral 

Adjunto a fls.5 a 8 e na parte con-

clusiva, a matéria contida na carta 

de Carlos Nuno Castel - Branco 

ofende a honra e consideração de-

vida ao Presidente da República, 

consubstanciando o tipo legal de 

crime previsto e punido nos ter-

mos do artigo 22 da Lei nº 19/91, 

de 16 de Agosto, por um lado, e 

por outro, da mesma forma resulta 

do 

articulado 25º da nota da acusação 

assinada pelo Ministério Público 

junto desta secção. Portanto, quer 

sob ponto de vista de enquadra-

mento jurídico, do âmbito tempo-

ral, territorial ou da natureza dos 

próprios crimes, estamos perante 

infracções abrangidas pela Lei de 

Amnistia, se não for directamente 

(mera hipótese), há-de sê-lo certa-

mente por via conexa. 

Vistas assim as coisas, só um tri-

bunal temerário julgaria pela ina-

plicabilidade do diploma legal 

em causa aos réus não só porque 

o entendimento segundo o qual a 

lei em causa não abrange os crimes 

de que vem os réus acusados, não 

tem o mínimo de correspondência 

verbal com a letra da lei, e por essa 

razão não pode ser havido como 

sentido interpretativo válido, arti-

go 9 nº 2, do Código Civil, como 

também, e sobretudo, esse sentido 

interpretativo, a ser perfilhado, não 

pode deixar de ser de inconstitu-

cionalidade manifesta por violar o 

princípio da isonomia, vulgarmen-

te conhecido como princípio da 

igualdade, previsto no artigo 35 da 

CRM, já que em igualdade de cir-

cunstâncias haveria um tratamen-

to desigual em prejuízo dos réus, 

despido esse tratamento desigual 

de qualquer fundamento. O réu 

Fernando Mbanze, sendo acusado 

do crime de abuso de liberdade de 

imprensa por ter publicado o ar-

tigo da autoria do co-réu Carlos, 

não sendo acusado de um crime 

contra a segurança do Estado, será 

abrangido pela Lei de Amnistia 

por uma espécie de arrastamen-

to, já que ilicitude da sua conduta 

está dependente da do réu Carlos 

Castel - Branco, sendo’ que essa 

relação de depende deve significar 

isenção de procedimento crimi-

nal se isenção beneficiar o aquele 

outro, já que o crime desaparece 

ainda que artificialmente ou por 

ficção jurídica. 

2.Sobre fundo da causa. 

a) Crime de Difamação 

O crime de difamação na formu-

lação do artigo 239 do Código 

Penal pune aquele que difamar 

outrem publicamente, de viva voz, 

por escrito ou desenho publicado 

ou por qualquer outro meio de pu-

blicação, imputando-lhe um facto 

ofensivo da sua honra e conside-

ração ou reproduzindo a imputa-

ção, punindo-o com uma moldura 

penal abstracta de 3 dias a 1 ano 

de prisão. 

O apelo a esta norma resulta do 

facto de os crimes de injúria, calú-

nia e difamação previstos no artigo 

387 do Código Penal, os cometi-

dos contra o Presidente da Repú-

blica, serem na verdade crimes de 

difamação, calúnia ou injúria espe-

ciais ou se quiser, qualificadas ou 

agravadas pela qualidade do sujei-

to passivo, sendo que os elementos 

constitutivos do tipo, com excep-

ção da qualidade de Presidente da 

República, são aferíveis a partir do 

tipo base, o daquela primeira dis-

posição normativa, o artigo 239 do 

Código Penal. 

Assim, são elementos objectivos, 

constitutivos do tipo legal de cri-

me de difamação do artigo 387 

do Código Penal: a)imputação 

de factos; b) carácter ofensivo dos 

factos imputados; c) publicidade; 

d) qualidade de Presidente da Re-

pública da pessoa contra quem os 

factos são imputados. É elemento 

subjectivo do tipo, o conhecimen-

to do carácter ofensivo dos factos 

imputados e a intenção de ofender 

a honra e consideração do visado 

com imputação, animus difamandi. 

c) Crime de Injúria 

Quanto ao crime de injúria co-

metido contra o Presidente da 

República, previsto e  punido nos 

termos combinados do artigo 387 

e 231, servem as mesmas conside-

rações feitas quanto ao crime de 

difamação quanto a relação de es-

pecialidade existente entre 

uma e outra destas normas e ainda 

a ideia de que é na base do crime 

de injúria em geral que serão dis-

criminados os elementos consti-

tutivos do’ tipo com excepção da 

qualidade do sujeito passivo. As-

sim, integram elementos objecti-

vos constitutivos do tipo legal de 

crime de injúria os seguintes :a) 

imputação de factos; b)carácter 

ofensivo da imputação; 

c}publicidade; d) qualidade de 

Presidente da República do im-

putado. É elemento subjectivo do 

tipo, a vontade específica de atingir 

a honra e consideração devidas ao 

imputado, neste caso o Presidente 

da República, o animus injuriandi. 
Significa isto que para que se pre-

encham o tipos legais de crime de 

difamação e injúria é necessário 

não só que se verifiquem os ele-

mentos objectivos do tipo, o cha-

mado elemento material que é a 

imputação de factos determinados 

ou não conforme se trate do crime 

de difamação ou de injúria, mas 

também, e sobretudo, o seu ele-

mento subjectivo, que após longa 

discussão, a doutrina e jurispru-

dência penal parece ter alcançado 

considerável consenso no sentido 

de que é necessário o dolo espe-

cifico, isto é, 

que não é suficiente o chamado 

dolo genérico, traduzido no co-

nhecimento da possibilidade do 

carácter ofensivo dos factos im-

putados, mas um dolo especifico 

que se expressa na vontade de agir 

movido pelo interesse de descon-

siderar outrem, de o atingir na sua 

honra e consideração, o chamado 

animus difamandi vel injuriandi. 

É neste sentido que se orienta a 

jurisprudência do nosso Tribunal 

Supremo como se lê do douto 

acórdão’ de 29 de Maio de 2000 

sob processo 238/2000-C. 

d) Crime de Calúnia. 

Quanto a imputação por este tipo 

legal de crime, é despiciendo so-

bre a questão laborar com mais 

profundeza porquanto no capítulo 

dos crimes contra a honra em que 

se enquadra o tipo legal de crime 

em causa quer se discuta a ques-

tão á luz do velho código quer se 

labore no âmbito do código vigen-

te, o crime de calúnia se resume a 

uma categoria criminal residual, 

dependente, a sua funcionalização, 

de ser, admitida ou não a prova da 

verdade dos factos que constituem 

o crime de difamação. 

Ora, no caso subjudice, não se ve-

rificam nem os requisitos para 

aplicação do artigo 408,do CP, o 

velho, ou seja .a) Imputação de 

facto criminoso sobre que haja 

condenação ainda não cumprida 

ou b) Acusação pendente em juí-

zo, e nem mesmo á luz do actual 

código, dado primeiro a qualidade 

do sujeito passivo; o não respeito 

dos factos á vida privada ou fami-

liar do difamado; ou a imputação a 

servidor público fora do exercício 

das suas funções, de um facto cri-

minoso sobre que houver conde-

nação ainda não cumprida, como 

reza o artigo 230 do código Penal 

vigente. De todo modo, tudo está 

dependente do facto de os factos 

imputados, imputação de facto 

alguma havendo, ser havida por 

difamatória, por ofender a honra 

e consideração do visado, mais um 

sinal demonstrativo da categoria 

residual deste tipo legal de crime. 

3.Sobre o conteúdo criminoso do 

texto. 

Assim desenhados os tipos legais 

de crimes de que vem acusado os 

réu, empreitada reside em aferir, 

ajuizar, aquilatar e no final deci-

dir, sobre se o texto publicado pelo 

réu Carlos Nuno Castel - Bran-

co contém afirmações, expressões 

ou imputa factos determinados 

ou não, e se os imputa, se são ou 

não esses factos ofensivos á honra 

e consideração devidas afigura do 

Presidente da República enquanto 

Chefe de Estado e do Governo da 

República de Moçambique. 

A anteceder o ajuizamento, e em 

primeiro plano, há que referir que 

porque o despacho de pronúncia 

lavrado nos presentes autos, ainda 

que equivalente, recebeu a acusa-

ção nos termos em que a mesma 

foi deduzida pelo Ministério Pu-

blico, decisão jurisdicional se res-

tringirá ao ajuizamento sobre o 

carácter ofensivo ou não, somente, 

das expressões, referências ou im-

putação de factos determinados ou 

não que a acusação indica de for-

ma expressa, por serem essas ape-

nas, que o Ministério ao deduzir a 

acusação nos termos em que a de-

duziu, só a elas considerou como 

ofensivas por difamatórias ou in-

juriantes, e não a quaisquer outras, 

ainda que constantes do texto. 

É assim porque ressalvadas as ex-

cepções da lei não pode o tribunal 

considerar outros factos senão os 

constantes do despacho de pro-

núncia, ainda que essa pronúncia 

seja apenas equivalente, sendo 

assim porque este despacho deli-

mita o objecto da causa e por isso, 

vincula o tribunal e condiciona o 

âmbito do poder de cognição do 

Tribunal que não pode surpreen-

der os réus sobre factos não consi-

derados na acusação e que por isso, 

os réus não puderam com antece-

dência deduzir regularmente sua 

defesa. 

Em segundo, o que é de extrema 

relevância, deve dizer-se que para 

o caso especifico dos crimes de 

difamação, injúria e calúnia, prin-

cipalmente quando cometidos por 

meio de imprensa, os chamados 

crimes de imprensa, é incontorná-

vel, para efeitos de decisão judicial, 

a identificação e consideração do 

contexto, neste caso, quer político, 

quer económico, social ou cultu-

ral em que o texto ou textos são 

produzidos e publicados, por uma 

banda, e as pessoas ou entidades 

visadas com tais publicações, por 

outra. Mas também releva, por 

não ser de somenos importância, 

qualidade de quem escreve e pu-

blicado o texto. 

É assim porque só por essa forma 

poderá aferir-se com a segurança 

necessária que o princípio do Es-

tado de direito democrático im-

põe, sobre o equilíbrio entre por 

um lado, a liberdade de expressão 

que como se sabe, compreende a 

liberdade de divulgar o próprio 

pensamento por todos os meios 

legais, a liberdade de imprensa que 

por sua vez compreende nomeada-

mente, a liberdade de expressão e 

de criação dos jornalistas, o acesso 

as fontes de informação, a protec-

ção da independência e do sigilo 

profissional e o direito de criar jor-

nais, publicações e outros meios de 

difusão, artigo 48 da CRM, e por 

outro, os direitos pessoais á honra, 

ao bom nome, reputação, defesa 

da imagem pública e reserva da 

vida privada, também bens jurídi-

cos com dignidade constitucional 

como se vê do artigo 41, ambos da 

Constituição da República. 

Deve lembrar - se, sobre a dis-
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ciplina jurídico - constitucional 

dos direitos, deveres e liberdades 

fundamentais, que as normas dos 

mesmos consagradoras não só são 

vinculativas para todas as entida-

des públicas e privadas, como tam-

bém, são garantidas pelo Estado e 

directamente aplicáveis, esta ulti-

ma característica, que significa que 

podem  essas normas serem apli-

cadas na ausência da lei ou mesmo 

contra ela conforme ensina o Pro-

fessor Gomes Canotilho. 

A razão por que deve, considera-se 

relevante o contexto político, eco-

nómico, social e cultural em que 

foi produzido e difundido o texto 

é simplesmente a de que esse con-

texto, pelo natural desenrolar dos 

acontecimentos, pelo normal cur-

so da história dos homens e num 

ambiente de debate democrático 

de ideias, pode requerer e permitir 

não a promoção ou caucionamen-

to do insulto, do enxovalho ou da 

anarquia filosófica encapuzados 

no direito a exprimir livremen-

te o pensamento, não, mas o uso 

de um discurso mais áspero, mais 

renhido, mais escabroso, uma lin-

guagem mais rigorosa, uma crítica 

mais severa, e portanto, imposição 

de tolerância mais alargada e am-

pliação dos limites das liberdades 

fundamentais, entre elas, a liber-

dade de expressão, principalmente 

quando os visados são detentores 

de cargos públicos de destaque 

como é o caso do Presidente da 

República. 

Quanto á relevância da qualidade 

dos visados, deve compreender-se 

que os titulares de cargos públi-

cos, pela natureza das coisas, estão 

e devem continuar, por conta do 

exercício desses cargos, expostos 

á critica pública do que o comum 

dos cidadãos, pelo que embora não 

se lhes mingue os seus direitos de 

personalidade ou a honorabilidade 

da posição ou cargo que ocupam, 

e desde que haja interesse público 

ou geral na difusão da informação 

ou emissão da opinião crítica so-

bre essas entidades, deverá dar-se 

privilégio á critica, ainda que avas-

saladora, cáustica, severa, acutilan-

te, exagerada ou quase destrutiva, 

sobre a discrição imposta pelos 

interesses pessoais ou de protecção 

protocolar ou honorífica porque 

neste caso, a crítica tem limites 

mais amplos por força da própria 

constituição que propugna o prin-

cípio democrático, este principio, 

que tem na liberdade de expressão 

a forma mais notória de se fazer 

presente. 

Como se tem expendido em outras 

latitudes jurídicas sobre este tema, 

a liberdade de expressão constitui 

um dos pilares fundamentais do 

Estado de Direito Democrático e 

uma das condições primordiais do 

seu progresso e, bem assim, do de-

senvolvimento de cada pessoa ( ... 

) e que tal liberdade abrange, com 

alguns limites, expressões ou ma-

nifestações que criticam, chocam, 

ofendem, exageram ou distorcem a 

realidade. E mais, que os políticos 

e outras figuras públicas, quer pela 

sua exposição quer pela discutibi-

lidade das ideias que professam, 

quer ainda pelo controle que de-

vem ser sujeitos, seja pela comu-

nicação social, seja pelo cidadão 

comum, devem ser mais tolerantes 

a criticas do que os particulares, 

devendo ser concomitantemente, 

admissível maior grau de intensi-

dade destas”. 

Por essa razão, análise do conte-

údo da carta redigida e publicada 

pelo réu Carlos Nuno Castelo-

-branco, sempre terá em conta, 

deve necessariamente ter, o con-

texto em que foi produzida e a 

entidade visada, para só assim se 

aferir com necessária parcimónia 

sobre se oréu extravasou ou não os 

limites da liberdade de expressão 

e se resvalou para o domínio do 

ataque pessoal, para o linchamen-

to, acoite ou assassinato público 

de carácter ou para o desrespeito 

ostensivo á  honra e consideração 

devidas ao Presidente da Repúbli-

ca de então como se pretende na 

douta acusação. 

Mas afinal o que disse o réu na sua 

carta longa e mediática carta? Dis-

se o réu: 

a) .”Senhor Presidente você está 

fora do controlo”. 

Dizer publicamente, como disse o 

réu, que o Presidente da República 

estava fora do controlo, num Es-

tado de direito democrático onde 

a liberdade de expressão é consti-

tucionalmente reconhecida, como 

acontece na República de Mo-

çambique, por mais desconforto 

que possa causar a quem não es-

teja de acordo com tal opinião, não 

constitui infracção penal alguma, 

por ser uma simples crítica, das 

mais triviais e leves que se pode-

riam ouvir num sistema democrá-

tico que autoriza e vive do debate 

de ideias, uma crítica perfeitamen-

te enquadrável no âmbito e limite 

restritos, do exercício da liberdade 

de expressão. 

É o mínimo de liberdade que se 

deve permitir a um cidadão no 

âmbito de uma análise política e 

do debate democrático de ideias, 

quando analisando a governação 

do seu país, concluir, na sua óptica, 

pela má condução dos destinos de 

sua pátria. Trata -se apenas de uma 

crítica sobre a forma como um de-

terminado Governo, dirigido por 

um Presidente da República, go-

verna um país, cuja proibição, san-

cionada por uma sentença judicial, 

colocaria os tribunais na lista das 

instituições mais antidemocráti-

cas que se poderiam alguma vez 

alistar, vez que tal não poderia 

deixar de ser tratado senão como 

proibição absoluta de emissão de 

opinião pelos cidadãos quando o 

visado fosse o Presidente da Re-

pública. 

Se se desse por procedente a acu-

sação nesta parcela, não’ poderia o 

tribunal deixar de estar na indigna 

posição de legislador constituinte 

negativo, conseguindo isso a par-

tir de uma simples sentença judi-

cial que derrubaria num só golpe 

os alicerces de todo um Estado 

democrático, o sonho milenar e a 

conquista histórica de um povo, 

este que passaria agora a temer 

não a lei mas os tribunais, estes 

que ganhariam uma espécie de es-

tatuto público de guardião da lei 

do silêncio. 

Assim, sendo por excelência tare-

fa dos tribunais a concretização, 

isto é, efectivação da constituição 

por via da aplicação do direito aos 

casos concretos, a condenação de 

um cidadão pelo simples facto de 

dizer que o Presidente da Repú-

blica e seu Governo estariam fora 

do controlo colocaria os tribunais, 

também na posição de além de ga-

rantirem a normatividade da cons-

tituição, função por excelência dos 

tribunais, transformarem-na em 

mero objecto de cosmética jurídi-

ca, numa mera declaração de prin-

cípios ou intenções políticas, ou 

em coisa dispensável, ou numa só 

palavra, numa constituição que de 

normativa passaria a ser puramen-

te semântica, que como se sabe 

dos ensinamento do direito cons-

titucional de Karl Loewenstein, 

esta modalidade de constituição se 

orienta única e exclusivamente a 

legitimar o statu quo político.

 

b) «Gastar um mandato inteiro 

a inventar insultos para quem 

tivesse ideias sobre os proble-

mas». 

Está aqui outra referência que á 

luz do direito fundamental de li-

berdade de expressão não constitui 

crime nem de difamação, calúnia e 

muito menos de injúria. 

Na verdade, só uma leitura isolada 

do texto permite atribuir a tal refe-

rência um conteúdo que não seja o 

de mera crítica, tal como a primei-

ra, das mais vulgares que se pode 

fazer a um Presidente da Repúbli-

ca, principalmente um Presidente 

da República que como o nosso, 

acumula as responsabilidades 

constitucionais de Comandante 

em Chefe das Forças de Defesa 

e Segurança, Chefe do Estado e 

Chefe do Governo. 

Lido o texto com completude, se 

verifica que o autor refere a insulto 

do Presidente para quem tivesse 

ideias sobre problemas nacionais, 

em vez de criar oportunidades 

para beneficiar da experiência e 

conhecimento dessas pessoas. 

Ora, lido o texto com esta com-

pletude, conclui-se sem quaisquer 

dúvidas que a leitura que o autor 

do texto ora réu faz sobre a forma 

como o Presidente da República 

governava o país e a forma como 

pretensamente tratava os seus de-

tractores, isso em discursos públi-

cos ou publicados, é nada mais do 

que a de que o Presidente da Re-

pública de então governava com 

exclusão, e excluía exactamente 

aqueles que por alguma razão, até 

estavam melhor colocados para 

discutir e solucionar questões de 

grande interesse nacional. Com 

este sentido, não se pode surpreen-

der, não sem prejuízo para a razoa-

bilidade, objectividade e coerência, 

qualquer infracção penal na actu-

ação do réu, já que tal referência 

não passa de mera opinião crítica. 

Para uma figura como o Presidente 

da República, principalmente para 

o nosso que carrega ou acumula 

grandes responsabilidades consti-

tucionais, se há uma exigência im-

posta a todos para que a respeitem 

enquanto magistrado supremo, há 

uma correlativa maior margem de 

permissão a favor dos cidadãos 

para no âmbito do exercício do li-

vre direito de expressar livremente 

o pensamento, criticar a figura em 

causa, por factos inerentes ao exer-

cício dessa posição ou por actos 

praticados por conta do exercício 

dessas funções, sendo permitido, 

dependendo das circunstâncias, o 

exagero, o que significa que para 

grandes responsabilidades públi-

cas, principalmente as derivadas 

de cargos políticos, grande expo-

sição a critica pública, ainda que 

desgastante. 

c) «Pretender a fascizacão comple-

te do Estado». 

Quanto a esta alusão, é preciso 

referir que o réu, como se lê do 

texto não acusou o Presidente da 

República de pretender fascizar 

completamente o Estado como se 

refere na douta acusação, mas sim, 

e depois de emitir parte da sua 

opinião negativa sobre a Gover-

nação do Presidente da República, 

de forma retórica, o pergunta se 

tinha ele ou não alguma intenção 

de fascizar o país. Tal referência 

vista no contexto global do texto, 

e atendendo a resposta dada pelo 

réu sobre esta pergunta em audi-

ência de discussão e julgamento, 

não pode deixar de significar se-

não apenas que o réu considerava 

que governando o Presidente da 

República nos termos em que Go-

vernava e vinha criticando o réu, 

não havia como o Estado moçam-

bicano deixar de ganhar feições de 

um Estado fascista, já que na sua 

óptica o Governo cerceava a liber-

dade de imprensa, era insensível 

á critica pública sobre a situação 

crítica que vivia o país, ridiculari-

zava os críticos, para o que usava 

dos órgãos públicos de informação 

para promover esses ataques, ente 

outros aspectos que entende o réu 

serem marcas próprias de um Es-

tado fascista. 

Ora, tal referência, se traduz, tal 

como outras contidas no texto em 

crise, em mera opinião do réu so-

bre a governação do Presidente e 

seu rumo, não sindicável judicial-

mente e sem virtualidade alguma 

para afectar a honra e consideração 

devidas ao chefe do Estado porque 

perfeitamente situada dentro dos 

limites da liberdade de expressão. 

Caracterizar-se como fascista um 

governo e em especial, o do então 

Presidente Armando Emílio Gue-

buza, pode até ser exagero, porque 

tudo depende da opinião crítica de 

cada um, mas não é crime, porque 

equivale apenas a dizer que era um 

mau governo, que era um Governo 

que não servia aos interesses para 

os quais existia ou para os quais 

lhe fora outorgado o mandato po-

pular. 

Essa era a opinião do réu porque 

muitos outros cidadãos podem 

ter opinião diversa sobre a mesma 

questão, bondosa ou ainda mais 

negativa. Há quem possa pensar 

ou pense que o Governo de en-

tão, em termos de boa governação 

nunca será suplantado por outro 

na nossa história, o que é perfei-

tamente aceitável assim se opinar 

enquanto liberdade, mas há ou-

tros que com certeza poderiam 

opinar que era pior do que diz o 

réu Carlos Nuno Castel-Branco 

em sua carta. Num e noutro caso, 

estaremos apenas perante mera 



7Savana 18-09-2015
SUPLEMENTO

blica e muitos outros que gravita-

vam em sua volta e que o deveriam 

auxiliar no cumprimento do seu 

mandato, eram incompetentes ou 

não eram pessoas idóneas, e só se 

preocupavam em agradá-lo, para o 

que preferiam dizer o que o mes-

mo gostaria de ouvir e não aquilo 

que era suposto dizerem em face 

das reais circunstâncias do país e 

em atenção á  função de assessores 

que desempenhavam, por um lado, 

e por outro, que o próprio Presi-

dente incentivava tal prática. 

É preciso também realçar que 

como economista reputado que é o 

réu, e contrariamente a um simples 

homem da rua, é normal e aceitá-

vel que fique mais incomodado 

pelos eventuais erros que na sua 

óptica, nesse campo estejam a ser 

cometidos, e o texto bem demons-

tra que lavra o réu essencialmente 

no domínio da sua formação, pelo 

que deve permitir -se que no direi-

to á livre expressão do seu pensa-

mento, possa transmitir suas ideias 

com grande indignação, usando de 

discurso mais rigoroso, mais vigo-

roso ou mais áspero. Repita-se que 

o que no essencial disse o réu com 

tal referência, é que o Presidente 

da República gosta e se faz rode-

ar de assessores inidóneos e servis, 

mas essa referência, embora pos-

sa ser havida por alguns sectores 

como chocante (talvez mais por 

ser pouco frequente ouvir-se dizer 

isso entre nós a um Presidente da 

República, e não pela real ou penal 

sua nocividade, o que aos olhos e 

ouvidos do nosso mais comum 

cidadãos é visto como uma imen-

surável ousadia), não passa de um 

mero ponto de vista do réu, situa-

do dentro dos limites da liberdade 

de expressão. O tribunal não pode, 

principalmente quando a acusação 

não diz em que medida as palavras 

ofendem a honra e consideração 

do Presidente da República, sendo 

polissémica a palavra lambe-botas, 

escolher entre vários significados, 

aquele que é ofensivo só para por 

essa via incriminar o réu. 

Aliás sobre este ponto e para tornar 

nítido que estamos no domínio da 

pura opinião não sindicável judi-

cialmente, há quem recentemente 

emitiu sua opinião fixando que o 

então Presidente da República, a 

mesma figura visada na carta do 

réu, no fundo é alguém que não 

gosta de lambe-botas, justifican-

do-se o entrevistado no facto de 

que é assim verdade porque ele é 

um homem inteligente, vide a este 

respeito a entrevista concedida ao 

jornal português Diário de Noti-

cias, publicada no Jornal Canal de 

Moçambique, de 26 de Agosto de 

2015. É ocioso dizer que o entre-

vistado não está de acordo o réu 

Carlos Castel - Branco neste do-

mínio ou sobre esta questão, o que 

não torna o facto nem verdade e 

nem falso e muito menos ofensivo. 

Mas pela maior pertinência e ac-

tualidade lembremos as seguintes 

palavras do nosso ícone da litera-

tura, lembrança que também se 

lhe merece por causa da honra: “ 

(...) Digo tudo isto sem qualquer 

embaraço. Porque todos nós, a 

começar por si, Senhor Presiden-

te, queremos fugir da prática da 

bajulação. Com a sua atitude de 

abertura e simplicidade, o Presi-

dente sugere outra relação, mais 

próxima, mais verdadeira. “Ape-

sar de tudo, é fácil de imaginar que 

junto de Vossa Excelência já se criou 

um cortejo de aduladores. Felizmente 

veio da sua parte um sinal de alerta 

: assim que tomou posse, o Presidente 

começou a receber gente que não batia 

palmas, gente que tinha interroga-

ções e levantava críticas”.

Obviamente que há quem não es-

teja de acordo que em algum mo-

mento tenha havido a nível político 

promoção da cultura de bajulação 

como parece retirar-se deste tre-

cho, bajulação que é o mesmo que 

lambebotismo ou puxa-saquismo 

dito em linguagem mais popular, 

ou que por estas alturas já se tenha 

formado um cortejo de bajulado-

res em volta do actual Presidente 

da República, mas nem por isso 

nos parecem criminosas essas pa-

lavras, o que não significa uma 

decisão antecipada sobre a questão 

e muito menos uma dissuasão ao 

Ministério Público para não mo-

ver qualquer acção penal contra o 

autor das palavras aqui empresta-

das. Queremos apenas enfatizar o 

facto de que estamos no domínio 

da pura crítica, da pura opinião, 

pela qual não devem os cidadãos 

sofrer qualquer agravo, ainda que 

como se retira do texto, possa ser 

embaraçoso referir-se a tais situa-

ções, já que está em causa a figura 

do Presidente da República, mas 

entre o embaraço ou desconfor-

to que as palavras podem causar 

e a nocividade penal que se pode 

pretender atribuir a essas palavras 

quer num quer noutro caso, me-

deia grande distância. 

e) «Ter se isolado dos que que-

riam ajudar Moçambique e 

os moçambicanos, preferindo 

criar uma equipa de assessores 

estrangeiros ligados ao grande 

capital multinacional em vez 

de ouvir as vozes ligadas aos 

que trabalham honestamente» 

. 

O discurso político da nossa ac-

tualidade como moçambicanos, 

principalmente no capítulo das 

discussões sobre grandes matérias 

da economia e na vida daquele 

governo, para qualquer homem 

de seu tempo, sabe-se, trouxe um 

grande debate democrático de 

ideias sobretudo nos aspectos li-

gados a entrada do capital inter-

nacional, em grande medida, fruto 

das descobertas dos recursos natu-

rais. 

Muito discutiu-se e se tem discu-

tido, sobre as relações entre esse 

capital internacional e o domésti-

co, os termos em que deve ou devia 

ser admitida tal entrada de capital 

estrangeiro, os ganhos para a eco-

nomia nacional e para os moçam-

bicanos e os termos em que esses 

ganhos devem ou deviam ser re-

partidos por todos, mas sobretudo, 

se já são ou não ou se já deviam ser 

ou não repartíveis tais ganhos por 

todos os moçambicanos. 

Neste âmbito é bem conhecida a 

discussão em voltados dos cha-

mados mega projectos situada 

principalmente na sua vertente 

fiscal e nas críticas quanto á sua 

contribuição para a melhoria de 

vida dos moçambicanos e em que 

o réu como economista, professor 

universitário e académico de reno-

me nacional e internacional, tem 

intervindo em tom grandemente 

crítico em relação á política do 

Governo neste domínio. Governo, 

como é sabido e é de domínio pú-

blico, embora só depois de muito 

discutir-se, o que pode representar 

uma cautela sob ponto de vista de 

timing político para responder, 

veio frequentes vezes tomar posi-

ção sobre estas críticas, sobre este 

debate democrático de ideias, que 

não era dirigido apenas pelo réu, 

tendo até dado mostras públicas, 

por meio mesma da imprensa, de 

que a exigida renegociação dos 

mega projectos, que era muito 

defendida pela opinião crítica es-

uma opinião política insusceptível 

de sindicância judicial sobre como 

um Presidente e seu Governo con-

duzem o destino de um país, uma 

opinião perfeitamente aceitável 

num país democrático. 

d) «Estar rodeado de lambe-bo-

tas que lhe mentem todos os 

dias, inventam relatórios falsos 

e assessoram com premissas 

falsas, a quem o Presidente deu 

botas para lamber e se satisfez 

com as lambidelas». 

Neste caso, o réu, de forma qua-

se literal qualifica ou caracteriza 

como lambe- botas e mentirosos 

os assessores do Presidente da 

República e outras pessoas que o 

rodeiam, porque entende que o as-

sessoram com base em premissas 

falsas, e ao Presidente da Repúbli-

ca, identifica -o como entidade ou 

pessoa que se regala, mimoseai ou 

se regozija com o lambebotismo 

e por isso, disponibiliza suas bo-

tas para que sejam lambidas por 

aqueles assessores e outros seus 

circundantes. 

Do dicionário da língua portugue-

sas se retira que é lambe-botas o 

bajulador, e por isso, aquele que 

bajula outrem, pessoa subservien-

te, lacaio. Como sinónimos de 

destaque, entre outros, salientam-

-se os adjectivos escova-botas e 

puxa-saco. 

Como instituição do seu tempo, 

sabe o tribunal por ser do domí-

nio comum para o homem médio 

moçambicano que palavras como 

“lambe-botas” e “puxa - saco”, e 

consequentemente lambebotismo 

e o puxa - saquismo, de algum 

tempo para cá, têm sido usadas 

com recorrência na linguagem co-

mum, no debate político e no dis-

curso ordinário quer na imprensa 

escrita, na televisão, quer nas redes 

sociais e em qualquer outra vulgar 

cavaqueira nos mais diversificados 

ambientes. 

É verdade que considerando o 

acto material ou gesto de lamber 

uma bota, e independentemente 

de quem a tenha calçado, se o pa-

cato homem da rua, o Presidente 

da República ou qualquer outra 

pessoa, e independentemente tam-

bém de estarem ou não limpas as 

botas lambidas ou por lamber, bem 

ou mal engraxadas, a imputação de 

tal facto, o de que assessores lam-

bem as botas do Presidente da Re-

pública, ganha feição horripilante, 

por nojento o acto em si mesmo, 

e por essa razão, não dignificar a 

ninguém a sua prática. 

Assim, a imputação de tal facto 

pode deixar qualquer que seja o vi-

sado com a imputação muitíssimo 

irritado, incomodado ou mal-hu-

morado, mas não pode ser visto e 

percebido senão como uma crítica 

severa, que recorre a um discurso 

prenhe de sátira ou de certo exa-

gero, que recorre a figuras de estilo 

ou a palavras pesadas e acintosas, 

mas não pode significar senão, no 

contexto em que foi feita a impu-

tação, que o réu pretendeu trans-

mitir a ideia veemente de que os 

assessores do Presidente da Repú-
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pecializada, não era um caminho 

descartável ou descartado pelo 

Governo, amainando assim os âni-

mos dos críticos. 

Mas também, deve lembrar-se 

que nosso debate político, quer 

na esfera propriamente política, 

quer no domínio académico ou 

do corriqueiro debate de ocasião, 

ficou hoje repleto de referência 

constante á ideia de exclusão po-

lítica, económica e social. É cada 

vez mais comum ouvir e ler-se 

na imprensa que a participação 

política e acesso aos lugares es-

tratégicos ou esferas estratégicas 

para se fazer ouvir ou influenciar 

as decisões políticas com impacto 

para o desenvolvimento dos país e 

interesse nacional, obedece a crité-

rios meramente partidários ou de 

outra índole de lealdades, e não ao 

mérito, a franqueza ou rectidão, 

por um lado. Por outro, os grandes 

dossiers no plano da economia, vá-

rias vezes foram objecto de críticas 

públicas quer questionando-se a 

transparência quer questionando-

-se a viabilidade das opções do 

Governo nas respectivas matérias, 

podendo servir de exemplo nítido 

o chamado caso Ematum. 

Estas eram algumas críticas que 

eram frequentemente dirigidas ao 

Governo do então Presidente da 

República que nem sempre deixou 

de responder aos seus detracto-

res em discursos públicos, o que 

é natural e próprio num sistema 

democrático. 

É neste âmbito que deve ser en-

quadrada esta referência do réu 

Carlos Nuno Castel-Branco, sen-

do uma mera opinião do réu em 

relação a forma como o Presidente 

da República vinha se assesso-

rando nesta área. Se é óbvio que 

o Presidente da República tem a 

liberdade de se assessorar como 

melhor lhe convier para o cumpri-

mento do seu mandato popular, é 

próprio de um cidadão num país 

democrático, mas é mais ainda, das 

funções próprias de um académi-

co, de um professor universitário 

sério, que eleve o tom quando se 

apercebe que o país está a cami-

nhar para um rumo errado, ainda 

que tal caminhar para o abismo, 

para outros círculos de opinião, 

se assuma como mero exagero de 

quem o propala. Não há aqui mais 

nada, senão uma opinião crítica, 

talvez azeda, mas insusceptível de 

sindicância judicial por não ter a 

virtualidade de agravar, não pelo 

menos fora dos limites da lei, a 

honra e consideração devidas ao 

Presidente da República enquanto 

órgão de soberania. 

f ) «Insultar os cidadãos que 

apontam os problemas e acusar 

os pobres de serem preguiço-

sos e de não quererem deixar 

de ser pobres». 

O Presidente da República, dis-

cursando nessa qualidade, e mes-

mo em outra, está obviamente sob 

os holofotes da crítica e de seus 

detractores que em sociedade de-

mocrática como é e deve continuar 

a ser a nossa, os tem e sempre os 

terá com certeza. Por essa razão, 

deve estar preparado para que seu 

discurso seja recebido de forma 

diferente pelos seus destinatários e 

mereça tratamento diverso do que 

ele próprio espera e reserva, isso de 

acordo com a agenda de cada re-

ceptor perante um cenário de con-

fronto de ideias. É expectável, por 

isso, que seus críticos explorem to-

das e quaisquer nuances que nesse 

discurso existam, da mesma for-

ma que seus seguidores o podem 

ovacionar com toda naturalidade, 

sendo-lhes permitido, tal como se 

permite aos seus opositores, que 

até quedem pelo exagero quanto á 

real exequibilidade ou mérito des-

ses discursos. É a democracia que 

assim o permite. 

Quem esteve atento á imprensa 

e ao discurso político de então, 

sabe que era atribuída ao então 

Presidente da República, havido 

como fruto do seu discurso po-

lítico e muitas vezes em resposta 

aos seus críticos, a referência de 

que mais do que material, pobreza 

nacional, ou pelo menos de alguns 

moçambicanos, era psicológica, 

porque estava na cabeça das pesso-

as. Também era recorrente a refe-

rência de que para o Presidente da 

República, as pessoas não deviam 

ter medo de enriquecer e de que 

alguns moçambicanos, na sua óp-

tica, se acamavam na preguiça ou 

não queriam deixar de ser pobres. 

Trata -se de atribuição ao Pre-

sidente da República de uma 

opinião ou visão política sobre 

as causas da pobreza de muitos 

moçambicanos cujo mérito ou de-

mérito só no campo político e não 

nesta sentença se pode aferir. Pode 

até ser uma interpretação distor-

cida do conteúdo do discurso do 

Presidente da República por parte 

dos receptores, no entanto, estão 

livres os cidadãos, neles incluído 

o réu, de trabalharem criticamente 

sobre esses discursos e os julgarem, 

sendo que para o réu, que por sinal 

é economista renomado e percebe 

muito sobre a economia do que a 

generalidade dos cidadãos ou até 

mesmo de muitos outros econo-

mistas porque trabalha nessa área 

e nela produz conhecimento cien-

tífico bem conhecido, incluindo 

pelo Governo, tal referência ou 

visão política sobre, conhecendo 

o réu com certeza as reais causas 

da pobreza como perito que é em 

economia, é um verdadeiro insulto 

aos cidadãos, isso na sua opinião. 

Neste caso, o réu não fez nada mais 

senão no âmbito do direito á  livre 

expressão, trabalhar sobre o dis-

curso do Presidente da República 

proferido publicamente no âmbito 

do debate político e democrático 

de ideias e daí extrair suas próprias 

ilações, suas convicções, não se 

mostrando aqui que se tenha res-

valado para o ataque ou ao enxo-

valho à honorabilidade devidas ao 

Presidente da República, pelo que 

ficou dentro dos limites da liber-

dade de expressar livremente o seu 

pensamento em relação ao que o 

PR, no âmbito do debate político 

ia afirmando em matéria de Go-

vernação do país. 

g) «Nomear ou aceitar a nome-

ação de um criminoso con-

denado a prisão maior para 

comandante de uma das forças 

policiais no centro do país». 

Era este um dos factos que im-

portava que a acusação perquerisse 

sobre ele, no sentido de ter veri-

ficado sobre se tal facto, nomea-

ção de pessoa condenada para um 

lugar de destaque, aconteceu ou 

não, claro, se o Ministério Público 

tivesse dúvida alguma. Mas é do 

domínio público que a imprensa 

escrita de então criticou de forma 

severa a aparição pública de um 

comandante das forças policiais 

especiais no teatro das operações 

das chamadas «hostilidades políti-

cas» na região centro do país, um 

comandante que como é também 

do conhecimento público por o 

ter veiculado a mesma imprensa, 

foi condenado em pena de prisão 

maior. 

Ora, sendo o Presidente da Re-

pública o garante da constituição, 

o Magistrado mais alto da Na-

ção como é usual dizer-se, e Co-

mandante das Forças de Defesa e 

Segurança, e sabendo-se que em 

termos legais, só a pronúncia por 

uma infracção a que cabe pena 

maior tem implicações a nível do 

estatuto ou qualidade de funcio-

nário do Estado, é expectável que 

ao cidadão, qualquer que seja, seja 

reconhecido o direito de questio-

nar e de criticar, principalmente ao 

Presidente da República, por per-

mitir, quer o faça directa quer in-

directamente, que situações como 

estas tenham lugar, pelo menos 

quando não se saiba publicamente 

que tenha tido o caso (o da con-

denação desse servidor público) 

desfecho diverso do que foi ampla 

e publicamente divulgado. 

Não passando de uma crítica le-

gítima, não há como incriminar 

o réu por qualquer infracção. Pelo 

contrário, e em termos de prin-

cípio, principalmente do ponto 

de vista político, mas sobretudo 

democrático, era razoável que o 

Governo ou se se quiser, o Esta-

do, esclarecesse o caso quando a 

imprensa o ventilou e os críticos 

entraram em acção, pelo simples 

facto de que numa democracia 

é o mínimo que se espera de um 

Governo perante a exigência dos 

governados, embora da falta de es-

clarecimento não possam derivar 

senão consequência meramente 

política, pelo menos enquanto não 

intervier qualquer entidade para 

repor a legalidade que possa estar 

em causa. 

h) «Apropriar-se de toda a rique-

za».

 

É do domínio público que o então 

Presidente da República para além 

do lado político, e como cidadão 

que é, e portanto, livre e com todos 

os direitos como qualquer outro 

cidadão, tem uma vida empresa-

rial que ao que nos parece, nunca 

a escondeu, e nem vemos porque a 

esconderia não sendo tal facto por 

si só ilegal ou indigno. Sabe-se, 

por ser de domínio público, que o 

Presidente da República ficou em 

constante escrutínio da opinião 

pública e dos críticos fazedores de 

opinião, como é natural para quem 

assume tamanha responsabilidade 

de liderar um povo, ora alegando-

-se que se auto favorecia directa-

mente, ora que indirectamente, 

por intermédio de sua família, fa-

zia negócios consigo mesmo e se 

auto financiava a partir do erário 

público ou do uso da influência 

inerente ao cargo que ocupava. 

Isso é do domínio comum. 

Verdade ou não, é direito consti-

tucionalmente reconhecido aos 

cidadãos, aos governados, questio-

nar como um Presidente da Re-

pública enquanto governante, ad-

ministra a coisa pública, e sindicar 

sobre se sendo empresário na sua 

vida privada, se consegue, como 

Presidente da República, manter-

-se suficientemente equidistante 

no exercício da sua magistratura 

em relação a interesses pessoais. 

É neste contexto que deve ser 

vista esta referência, que de todo 

o modo, é demasiadamente vaga 

para ganhar virtualidade suficien-

te para preencher um tipo legal de 

crime de difamação ou injúria ou 

calúnia. Moçambique, e por aqui-

lo que temos vindo a saber cada 

dia, é rico demais para ser dema-

siadamente séria uma acusação 

segundo a qual um cidadão está 

a apropriar-se de toda a riqueza, 

ainda que o cidadão em causa seja 

o Presidente da República. 

Dado o carácter genérico e no-

toriamente exagerado que carac-

teriza tal imputação, o que pode 

incomodar os ouvidos e consci-

ência individual mais sensível, soa 

claramente, e é apenas, e não pode 

passar disso, uma crítica que pre-

tende passar a ideia de que há uma 

mescla entre interesse público e 

privado favorecida pelo Presidente 

da República em proveito próprio, 

o que nesta atmosfera não consti-

tui crime nenhum, ainda que possa 

não corresponder quer inteira quer 

parcialmente a verdade. 

i) Dividir os moçambicanos em 

termos raciais e étnicos, regio-

nais e tribais, religiosos e polí-

ticos. 

Está aqui mais uma alusão sem 

virtualidade para configurar crime 

algum, pelo menos se se não res-

tringir assustadoramente as liber-

dades fundamentais dos cidadãos. 

Esta referência não passa mais do 

que uma crítica ao Presidente da 

República. 

Não disse nada o réu senão que o 

Presidente da República e seu Go-

verno, em seu ponto de vista, pro-

moviam a discriminação com base 

em factores diversos, criticando-o 

por que como se sabe, sendo Pre-

sidente da República o garante da 

constituição, esta proíbe a discri-

minação qualquer que seja o factor. 

Como se sabe, a .imprensa, princi-

palmente escrita e mesmo a televi-

são, assumiu dianteira na crítica ao 

que considerava ser o discurso do 

Governo do então Presidente da 

República, quanto a tratamento de 

determinadas matérias, entre elas 

a aludida questão da fragmentação 

dos moçambicanos em classes ou 

categoria. Alusão a «moçambica-

nos de Goa ou goeses», expressões 

como «moçambicanos de gema», 

ou a pretensa existência de «filhos 

mais queridos do povo ou da na-

ção», entre outros adjectivos ou 

menções, foram ventilados no dis-

curso comum pela comummente 

chamada imprensa independente, 

principalmente pelos que critica-

vam o Governo no debate polí-

tico, e essa enorme crítica residia 

no facto de se entender, para os 

fazedores da opinião, que tais ca-

tegorizações impingiam uma vi-

são sectária dos moçambicanos, 

mas sobretudo, pela ideia de que 

a experiência mostrava que essas 

categorizações correspondiam no 

quotidiano a dissemelhanças nas 

oportunidades de participação po-

lítica, acesso aos círculos de influ-

ência e decisão políticas e também 

a benefícios económicos e sociais, 

o que para os críticos era fomenta-

do pelo Governo do dia. 

Aliás, esta temática é ainda bem 

visível e portanto actual, bastan-

do retomarmos ao discurso do 

ícone da nossa literatura já em 

outro lugar desta sentença cita-

do, ao sentenciar nos seguintes 

termos:”durante muito tempo fomos 
conduzidos a construir fronteiras que 
nos separavam em pequenas nações 
dentro da grande nação moçambi-
cana. Durante muito tempo houve 
quem sugerisse que havia categorias 
de moçambicanos, uns mais autênti-
cos que os outros. Ainda hoje sobre-
vive em alguns esse olhar de polícia 
de identidades. Ainda hoje há quem 
avalie outros pela cor do seu partido. 
Ainda hoje há os que no lugar de dis-
cutir ideies, atacam pessoas”. 

A crítica do réu, não pode deixar 

de enquadrar-se nesse contexto 

sociopolítico, dentro desse clima 

de discurso opositor ou de debate 

de ideias em ambiente democráti-

co, que obviamente, não é estranho 

que seja dirigido ao Presidente da 

República que é simultaneamente 

entre nós, chefe do Governo. Nada 

mais do que isso. Trata-se de mera 

opinião que pode não correspon-

der á verdade dos factos, mas não 

é por isso que será achada por cri-

minosa. 

j) “Não merecer representar o 

país nem liderar seu povo vis-

to que, apesar de o Presidente 

ter sido combatente da Luta 

da Libertação Nacional e um 

poeta do combate libertador, o 

autor não pode ter certeza que 

a liberdade e justiça tenham 

sido seus objectivos”. 

Não nos parece também que esta 

passagem do texto seja coisa diver-

sa de uma opinião muito pessoal 

do autor do texto sobre o que pen-

sa acerca do que podiam ter sido 

os ideais do Presidente da Repú-

blica que levaram - no em tempos 

a pegar em armas para libertar o 

povo e aquilo que lhe parecem 

ser os ideais que lhe movem no 

momento em que a critica é feita. 

Lembre - se que o réu como re-

sultou da audiência de discussão 

e julgamento conheceu o então 

Presidente da República num mo-

mento histórico marcante, e lem-
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bra - o como um  revolucionário 

de elevadas qualidades, que sem-

pre o admirou e com quem parti-

lhou ideais revolucionários sobre o 

socialismo e comunismo que hoje, 

considera o réu, o então Presidente 

da República os abandonou. 

Na verdade, o que o réu diz, lido 

o texto sem quaisquer emoções, 

é que o Presidente da República 

tinha praticamente abandonado 

os ideais que o réu sempre pen-

sou que eram os que lhe moveram 

a libertar o povo e alguns desses 

ideais, estão expressos em poemas 

de libertação, de tal sorte que até 

duvida que tais ideais, expressos 

nesses poemas de libertação, em 

algum momento tenham sido a 

razão pela qual o Presidente da 

República, enquanto combatente, 

libertou o povo do jugo colonial. 

Trata se de uma crítica que ape-

sar de poder constranger ou dei-

xar bastante afectado o visado sob 

ponto de vista emocional, quer 

como Presidente da República e 

principalmente como pessoa, mas 

principalmente ainda como com-

batente da Luta de Libertação 

Nacional com lugar reservado na 

nossa história, não extrapola os 

limites da liberdade de expressão 

e por isso, não preenche qualquer 

tipo legal de crime, por mais des-

gastante que ela possa ser havida. 

Todo e qualquer cidadão é livre de 

pensar e expressar sobre se uma 

determinada pessoa, e ainda que 

ocupe o lugar de Presidente da 

República ou qualquer outro car-

go de destaque no Governo, no 

Poder Legislativo ou no Judiciário, 

é ou não digna, é ou não idónea de 

ocupar esse lugar. É livre o cidadão 

de referir-se publicamente sobre a 

idoneidade ou não do Presiden-

te da República para representar 

o povo, afinal, todo o povo o faz 

embora nem sempre por palavras, 

mas depositando o seu voto na 

urna e escolhendo um entre vários 

candidatos a esse lugar concorren-

tes. Expressando-se publicamente 

por palavras, uma das formas de 

divulgar o pensamento, o cidadão 

o faz dentro dos limites do direito 

á liberdade de se expressar. 

Portanto, dizer que o Presidente 

da República já não professa os 

mesmos valores que defendia no 

período revolucionário para a in-

dependência do país e que por essa 

razão, é indigno de representar seu 

povo, e ainda, que é duvidoso que 

em algum momento tenha sido 

por certos valores que libertou o 

país, feito isso por quem partici-

pou no processo revolucionário, e 

ainda que fosse qualquer outro ci-

dadão a fazê-lo e á essa conclusão 

chegasse pela simples comparação 

dos contextos históricos relevante, 

pode ser constrangedor, mas á luz 

da constituição e da lei não passa 

de simples crítica, e por isso, não 

preenche qualquer tipo legal de 

crime. 

k) Alega o Ministério Público, 

ainda na senda do arrolamento 

das referências feita pelo réu 

no texto, e que as considera 

atentatórias da honra e consi-

deração devidas ao Presiden-

te da República que a dado 

passo, o réu compara o Presi-

dente da República a fascis-

tas e ditadores como Hitler e 

Mussolini e Franco, Pinochet 

e outros ditadores militares 

latino americanos, a Mobutu 

e outros ditadores africanos, 

que foram instalados no poder 

defendidos pelo grande capital 

enquanto serviam os interesses 

desse grande capital, e no fim 

caíram. 

Em relação a esta parte, tudo de-

pende da interpretação que se 

atribuir a tal referência que infe-

lizmente a acusação não curou de 

deixar ficar. 

Contudo, diga-se que dependendo 

do contexto em que tais afirma-

ções são feitas, elas podem perfei-

tamente caber dentro da moldura 

da liberdade de expressão quer por 

serem havidas por absolutamente 

legais em se traduzindo em sim-

ples crítica quer por o interesse 

público no debate das questões em 

torno do qual elas são proferidas, 

recomendar que a bem do debate 

democrático se estendam os limi-

tes da liberdade de expressão, e se 

permita o recurso a uma critica 

mais avassaladora, restringindo -se 

por sua vez, na base do critério da 

ponderação de bens e concordân-

cia prática, a honorabilidade devi-

da á figura do Presidente da Repú-

blica, de modo a permitir que este 

fique mais exposto à critica como 

entidade colocada na boca da cena 

política e dadas as funções que 

exerce. 

De todo o modo, comparar o Pre-

sidente da República à Adolphe 

Hitler, a Benito Mussolini ou a 

Augusto Pinochet, não equivale 

necessariamente a apodar o Presi-

dente da República de sanguinário 

ou carniceiro como historicamen-

te são conhecidos tais regimes, não 

significa tomar necessariamente o 

Presidente da República por ges-

tor de fornos crematórios, de ser 

um capo cumprindo sua missão de 

algoz em Auschwitz (Polónia) ou 

equipará-lo a um liderar do temi-

do esquadrão dos “camisas negras”. 

Pode significar também, e no qua-

dro de um país fustigado por um 

conflito militar ou noutros ter-

mos, do ambiente de hostilidades 

militares ou de crise político- mi-

litar que assolava o país e já fazia 

mortos; perante elevado índice de 

criminalidade, crimes graves co-

metidos á luz do dia e quase dia-

riamente, atmosfera que leva até o 

Parlamento a uma sessão especial 

para adendar o Código Penal de 

forma a dissuadir os delinquentes 

e perante também uma discussão 

pública sobre se o Estado estava ou 

não a preparar-se para uma guer-

ra ante um espectro público de 

reforço do poderio militar estatal 

conhecido, e desde que essa fosse 

a opinião do autor do texto, podia 

simplesmente significar que para 

ele o Governo tinha uma política 

armamentista, que era belicista 

ou que estava a conduzir o país 

para uma guerra não declarada tal 

como Mussolini e Hitler fizeram 

e levaram o mundo a uma grande 

guerra que se saldou em horrível 

desastre humanitário. 

É assim porque como se sabe da 

imprensa daquele momento, a 

opinião pública ou pelo menos dos 

fazedores da opinião, em grande 

medida, visto isso a partir dos mé-

dias de circulação habitual, era a 

de que o Governo tinha interesse 

na manutenção do conflito, senão 

na eclosão de uma guerra ou que 

não fazia todo o esforço necessá-

rio para conter a possibilidade do 

alastramento do conflito, ou que 

o Presidente da República era 

grandemente responsável pela si-

tuação conflituosa que o país vi-

via, na suposição de que a causa 

do conflito era a exclusão social, 

política e económica levada acabo 

pelo Governo de que o Presidente 

da República era chefe, ainda que 

isso só pudesse ser uma impressão 

dos opinion mekers. 

A este respeito lembre -se os de-

bate e críticas sobre a necessidade 

e oportunidade do reforço do po-

derio militar do Estado, sobre a 

movimentação de forças militares 

pelas zonas conflituosas, bem as-

sim, o ataque das Forças de Defesa 

e Segurança a uma base de guerri-

lheiros na região centro, feito isso, 

numa altura em que o Presidente 

da República efectuava visitas pela 

mesma região e discursava a favor 

da paz. Era exactamente este con-

traste, talvez aparente, entre o dis-

curso do Presidente da República 

a favor da paz e os acontecimentos 

no terreno, confrontação entre os 

beligerantes, que agudizava o tom 

crítico dos opinadores. 

Quanto já a equiparação do Presi-

dente a Mobutu Sese Sekou e aos 

ditos outros ditadores Africanos, 

deve salientar - se cum gano salis 
que nossa histórica não prote-

ge qualquer nosso aborrecimen-

to neste domínio pois ela regista 

relações diplomáticas amistosas 

entre nosso país e o Congo diri-

gido pelo finado Sekou (lembre-

-se por exemplo a reunião de 19 

de Outubro de 1986 da Linha da 

Frente na qual se achavam entre 

outros Samora Machel e Mobutu 

Sese Sekou sobre sanções ameri-

canas ao regime do Apartheid) e 

ainda com quase todos os países 

africanos e portanto, com todos 

os presidentes africanos, que com 

conhecida regularidade, se encon-

tram desde a antecessora da União 

Africana. É por isso impensável 

que comparar o nosso Presiden-

te a um desses dirigentes possa 

constituir uma infâmia a ponto de 

justificar o accionamento de um 

procedimento criminal contra um 

cidadão, embora em alguns casos, 

e dependendo do dirigente africa-

no, talvez mesmo ocidental, com 

quem se possa comparar nosso 

Presidente, essa comparação possa 

politicamente traduzir em emba-

raço ou desconforto que a cosmé-

tica política em alguns casos não 

recomenda, mas é tudo e apenas 

uma questão de opinião. 

Assim, e sendo que o Governo 

nessa altura dirigido pelo Presi-

dente da República que também 

é o Comandante das Forças de 

Defesa e Segurança, era natural 

que se lhe dirigissem críticas se-

veras, mas sobretudo, porque o 

assunto era de manifesto interesse 

e preocupação nacional e interna-

cional ante o espectro de guerra, 

era expectável que os ânimos dos 

fazedores da opinião subissem e 

também o tom da crítica, fossem 

mais severos, mais contundentes, 

mais ríspidos e até mesmo muito 

exagerados, sem que com isso sig-

nificasse extravasamento dos limi-

tes legais impostos á liberdade de 

expressão. 

E não se ignore que este debate 

democrático de ideias tenha leva-

do a criação pelo Governo de con-

dições para que se ultrapassasse a 

crise político-militar que diga- se, 

até hoje permanece, e até mesmo 

a um encontro inter partes a alto 

nível, sendo uma delas o próprio 

Presidente da República ( a este 

respeito quem não se lembra do 

grande e fraterno aperto de mão 

e abraço entre os dois irmãos) que 

foi ampla e efusivamente difundi-

do e criticado pela positiva pelos 

fazedores de opinião. Por conta 

deste contexto, era admissível o 

rigor e exagero na crítica porque 

neste caso, a liberdade de expres-

são deve ser mais ampla e sobrepor 

- se, como em outro lugar deixa-

mos ficar, á discrição imposta quer 

por interesses pessoais quer pela 

honorabilidade devidas á figura de 

Presidente da República. 

l) Finalmente, refere a douta 

acusação que o réu recomen-

da ao Presidente da República 

para que” reúna seus patos e 

saia, enquanto ainda há portas 

abertas para sair e tempo para 

caminhar” e “não tente lutar 

até ao fim” visto que “isso só vai 

trazer tragédia, mortes e sofri-

mento para todos e, no fim, 

inevitavelmente” o Presidente 

e todos os belicistas, crimino-

sos e aspirantes a fascista, seja 

de que partidos forem, serão 

atirados para o caixote do lixo 

da história.”

Não tendo o Ministério Público 

fixado em que medida tal referên-

cia põe em causa a honra e con-

sideração do Presidente da Repú-

blica, vemos que do trecho acima 

resulta apenas que o autor do texto 

ora réu responsabiliza o Presiden-

te da República pela situação con-

flituosa em que vivia o país, o vê 

como um homem apoiado sobre as 

armas e o convida a sair antes que 

arraste o país para o caos. 

Sobre os patos, nada mais é do que 

um adereço de ocasião já que como 

se sabe, a figura do Presidente da 

República, como bem o disse o réu 

em audiência de discussão e jul-

gamento e é do domínio comum, 

sempre esteve associado quer na 

imprensa quer nas mais triviais 

cavaqueiras e das mais diversas 

formas de se dizer, a este palmí-

pede, já que é recorrente dizer - se 

que como cidadão alguma vez já 

foi criador dessa espécie animal 

(embora não significa que pessoal-

mente estejamos seguros sobre ve-

racidade dessa confissão), o que de 

qualquer modo não nos parece ser 

de nada ofensivo á dignidade de 

qualquer pessoa, o ser-se criador 

de patos, mesmo porque se fosse 

indigno, a ser verdade que terá dito 

o cidadão Armando Guebuza que 

fora criador de patos, com certe-

za não o teria dito publicamente 

como sempre se ouviu dizer que 

di-lo. 

Quanto aos patos que deve levar, 

obviamente que o réu tomando 

desse adereço pretende com recur-

so a figura de estilo, recomendar 

que não só deixe o Presidente lu-

gar á disposição, mas também, que 

com ele siga todo o seu governo, 

que o equipara aos patos do Pre-

sidente, o que embora á primeira 

vista possa parecer vexatório, não o 

é no âmbito da crítica considerada 

no seu todo e no contexto em que 

foi feita. Na verdade o Governo é 

dependente do Presidente cá entre 

nós, tal como criação é pertença 

de seu dono. Obviamente que não 

sendo os integrantes do Gover-

no animais irracionais e portanto, 

criação alguma do Presidente da 

República nessa vertente, tal re-

ferência choca, aborrece, indigna, 

mas só uma mente pouco sensível 

aos valores democráticos e ao de-

bate de ideias num sistema demo-

crático pode haver tal referência 

como infracção penal, o que não é 

o caso deste tribunal. Pode haver 

ai uma impertinência ou grosseria 

mas não há crime nenhum. 

Sobre o ser atirado ao caixote do 

lixo da histórica por mais violen-

ta ou incomoda que tal referência 

possa ser, por mais acintosas que 

possam ser tais palavras, elas nada 

mais significam senão que o réu 

transmitiu a ideia de que o Presi-

dente da República e todos os que 

o apoiavam, atenta a forma como 

conduziam os destinos do país que 

para o réu era com as característi-

cas ou feições de um Estado be-

licista, um Estado criminoso, um 

Estado fascista, fossem do parti-

do do Presidente ou de qualquer 

outro, corriam o risco de fazerem 

história pela negativa, pelos pio-

res motivos, por terem produzido 

uma guerra, pelo que a consciência 

colectiva os iria esquecer (atirá-los 

para o caixote do lixo da história), 

o que não significa que o réu tenha 

comparado o Presidente e seus 

apoiantes ao lixo. 

Ora, atribuir feições fascista a um 

Estado ou fazer passar a ideia de 

que certo Governo administra o 

país com a marca de um Governo 

fascista, caracterizar um Governo 

de belicista, ou nesse contexto, 

apodar por criminosa a governa-

ção do mesmo Governo, feito isso 

dentro de uma crítica condiciona-

da por um contexto como aquele 

em que foi produzido o artigo 

de opinião do réu Carlos Nuno 

Castel - Branco, é perfeitamen-

te compatível com a liberdade de 

expressar livremente o pensamen-

to assegurado pela constituição a 

todos os moçambicanos, pelo que 

não incorre em crime algum quem 

nesses termos se pronuncia. 

Concluindo

O texto produzido e publicado 

pelo réu Carlos Nuno Castel-

-Branco não obstante a linguagem, 

escabrosa, áspera, contundente, 

azeda e severa que usa o articulis-
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ta, o recurso frequente a caricatura 

linguística e a comparações mui-

tas vezes extremas ou exageradas, 

traduz-se em simples texto de 

opinião sobre a actuação política 

do Presidente da República e seu 

Governo, o que considerando o 

contexto político, económico e so-

cial em que o texto foi produzido e 

publicado, por um lado, a qualida-

de do réu, um académiico com in-

tervenção marcadamente pública 

e notável no debate político sobre 

grandes questões de interesse na-

cional no campo da economia, por 

outro, mas também, atendendo a 

qualidade de quem é no texto cri-

ticado, o Presidente da República 

e seu Governo, torna o texto den-

tro dos limites estritos da liberda-

de de expressão e de pensamento 

reconhecida aos cidadãos, porque 

neste caso concreto, a liberdade 

de expressão, para a sobrevivência 

da democracia, deve ser mais am-

pla do que a protecção á imagem, 

honra e consideração devidas a 

um órgão de soberania como é o 

Presidente da República ou qual-

quer outro, incluindo titulares dos 

próprios Tribunais que tem o po-

der de decidir sobre os excessos no 

exercício dos direitos, liberdades e 

garantias fundamentais. 

É que do artigo do réu não é pos-

sível, considerando o contexto em 

que foi escrito, concluir pela ideia 

de que o réu pretendia única e ex-

clusivamente agravar ilicitamente 

a honra e consideração devidas ao 

Presidente da República, por um 

lado, por outro, ainda que tivesse 

sido essa intenção, as palavras, as 

expressões ou comparações usadas 

são perfeitamente aceitáveis para 

criticar uma entidade como o Go-

verno e o Presidente da República 

que o chefia, por meramente opi-

nativas quanto á  forma como esse 

Presidente e seu Governo condu-

zem o destino do país, não sendo 

por isso criminosas, já que em bom 

rigor jurídico não nem ofensivas. 

A nocividade penal deve resultar 

de uma análise objectiva porque 

contextualizada, e não puramente 

em função do sentimento pessoal, 

significando isto que podendo cer-

tas palavras, expressões ou dizeres 

serem ofensivas sob ponto de vista 

subjectivo, nem por isso se tornam 

automaticamente nocivas do pon-

to de vista penal. 

Pode até pensar e dizer-se que te-

nha sido o réu pouco polido, que 

não fosse necessário ou fosse des-

necessário o recurso àquele estilo 

de linguagem. Pode falar-se mes-

mo em grosseria ou pode dizer-se 

que tenha sido o réu demasiada-

mente incisivo, impertinente ou 

provocador, mas sua actuação, vis-

ta á luz do contexto global acima 

traçado, não passará obviamente 

disso e o direito penal, numa de-

mocracia, não pode preocupar-

-se com meras impertinências ou 

grosserias, principalmente quando 

resultam do debate democrático 

de ideias, sob pena de os tribunais 

emperrarem a máquina democrá-

tica e dissuadirem os críticos de 

levarem a cabo a sua missão, críti-

cos que são capital imprescindível 

numa sociedade democrática (a 

chamada massa crítica), o que nem 

por isso equivale a promover o in-

sulto, o enxovalho ou o vilipêndio 

contra pessoas ou entidades com 

existência legal, que felizmente 

inexiste no caso sub judice. 
É bom que se lembre que como 

escreve Brian Atwood, as caracte-

rísticas que tornam a democracia 

barulhenta e intranquila são justa-

mente as mesmas que lhe dão tan-

ta vitalidade e flexibilidade. 

Fernando João Francisco Mban-

ze. 

o Ministério Público acusa a este 

réu da prática em autoria material 

do tipo legal de crime de abuso 

de liberdade de imprensa previsto 

e punido nos termos do disposto 

nos artigos 42 n. o 1, conjuga-

do com o artigo 46 nº 1, todos 

da Lei nº18/91, de 10 de Agosto 

por referência ao artigo 22 da Lei 

nº19/91, de 16 Agosto e atenção 

aos artigos 407 e 410 do Código 

Penal, em virtude de ter publica-

do no Jornal mediaFAX o artigo 

de opinião produzido e publicado 

pelo réu Castel-Branco. 

Pode fazer-se a esta qualificação 

jurídica da conduta do réu cons-

tante da acusação notória crítica 

de pendor técnico. É que não há 

propriamente um tipo legal de 

crime de abuso de liberdade de 

imprensa ao qual a lei penal faça 

corresponder uma certa pena, em-

bora a técnica legislativa usada na 

elaboração da Lei nº18/81, de 10 

de Agosto, sobre a actividade de 

imprensa, os direitos e deveres dos 

profissionais de imprensa parece 

assim inculcar. O que faz esta lei, 

na verdade, é, reconhecendo a po-

tencialidade da imprensa para le-

sar interesses jurídicos penalmente 

tutelados, remete para a legislação 

comum, a penalização das con-

dutas que estando na legislação 

comum tipificadas, sejam consu-

madas por via da imprensa, como 

é o caso de publicação do texto em 

análise. 

Vistas assim as coisas, estava tec-

nicamente obrigado o Ministério 

Público na sua douta acusação, 

por força da obrigação que sobre 

o mesmo impende de dar a conhe-

cer com rigor o objecto da acusa-

ção ao réu, a indicar entre as várias 

infracções que podem caber na 

noção legal de crimes de imprensa 

(que são várias e diversas), qual a 

infracção penal em que se enqua-

dra a conduta do réu Fernando 

Mbanze, isto é, se na injúria, na 

calúnia ou na difamação por meio 

de imprensa, e não indicar ou tipi-

ficar a conduta de forma genérica 

como o fez ao acusá-lo de crime de 

abuso de liberdade de imprensa. A 

publicação de um texto por via de 

um jornal pode consubstanciar 

a prática do tipo legal de crime 

de difamação ou de injúria, tudo 

dependendo do conteúdo do es-

crito ou artigo, no sentido de que 

dependerá do facto de o autor do 

texto imputar factos determinados 

ou indeterminados lesivos da hon-

ra e consideração devidas ao visa-

do com a publicação. 

Por essa razão, o réu Fernando 

Mbanze, tal como o Carlos Nuno 

Castel-Branco, só pode estar em 

juízo pelo cometimento dos tipos 

legais de crime de difamação, in-

júria ou calúnia, praticados por via 

da publicação do texto da autoria 

do outro co-réu, que por ter sido 

essa infracção cometida por via da 

publicação do texto num jornal, 

ainda que não da sua autoria, assu-

me a natureza de crime de impren-

sa, sem embargo do reparo quanto 

a falta. de identificação específica 

da infracção naquele elenco. 

Ora, se é correcto este raciocínio 

jurídico, é inteiramente válida para 

o réu Fernando Mbanze a argu-

mentação apresentada em relação 

ao réu Nuno Castel-Branco, com 

a única alteração de que não se 

verifica crime algum na condu-

ta do réu Fernando Mbanze pelo 

simples facto de que o conteúdo 

do texto publicado está contido 

dentro dos limites da liberdade 

de expressão. De todo o modo, 

ainda que assim não se entendes-

se, e portanto, se entenda que há 

um crime autónomo de liberdade 

de imprensa praticado pelo réu 

Fernando Mbanze ao publicar o 

texto, a solução é a mesma porque 

para que se preencha tal tipo legal 

de crime, sempre será necessário 

que o conteúdo do texto publicado 

seja ofensivo á honra e conside-

ração devidas ao chefe de Estado 

(interesse jurídico penalmente 

protegido na linguagem da Lei da 

Imprensa), o que como deixamos 

ficar, não se verifica. 

Mas se ainda assim não se enten-

der, isto é, se se concluísse pela 

nocividade penal do conteúdo do 

texto por extravasar os limites da 

liberdade de expressão, mas só na 

mera hipótese colocada para efei-

tos de melhor estruturação do ra-

ciocínio, havia sempre que sopesar 

na base da concordância prática ou 

na da técnica de ponderação, sobre 

se a publicação do texto em causa 

respondia á exigência de existência 

de um verdadeiro interesse públi-

co para que fosse a comunidade 

informada sobre a matéria objecto 

do conteúdo do texto, se teria sido 

respeitada a verdade e se se manti-

nham intacto os princípios da ne-

cessidade, adequação e proporcio-

nalidade na publicação do texto. 

Por tudo o que já se expendeu 

longamente neste aresto sobre o 

contexto político, económico e so-

cial em que foi publicado o artigo, 

a posição do autor do mesmo, um 

renomado economista e crítico co-

nhecido, os aspectos abordados no 

artigo e as entidade visadas pelo 

mesmo artigo (Presidente da Re-

pública e seu Governo), por um 

lado, e por outro, o facto de que o 

réu Fernando Mbanze, como jor-

nalista que é apenas se limitou a 

publicá-lo, tal como já era do do-

mínio publico o mesmo documen-

to quer por via das redes sociais 

quer por via de outra imprensa, 

ainda que fosse havido como cri-

minoso o conteúdo texto, só um 

julgamento temerário decidiria 

pela condenação do réu uma vez 

que haveria razões de sobra para 

a liberdade de imprensa se sobre-

por ao respeito devido á imagem 

e consideração do Presidente da 

República por assim o justificar o 

princípio democrático que autori-

za o debate de ideias. Verdade, po-

rém, é que nunca esteve em causa 

o respeito devido ao Presidente da 

República, não á luz da lei porque 

o artigo em causa, sendo cáustico, 

deve reconhecer-se, não se salda 

em injúria, em calúnia ou difama-

ção no conceito rigoroso que a lei 

dá a estas figuras jurídicas. É por 

isso ocioso laborar com mais lar-

gueza sobre o mérito da acusação 

nesta parte. 

Decidindo

Na esteira destes fundamentos, o 

colectivo de juízes desta secção, 

decide nos termos da constitui-

ção da república, da lei penal e na 

do respectivo processo, fá-lo em 

nome do Povo da República de 

Moçambique, julgar improceden-

te a acusação e absolver os réus 

Carlos Nuno Castel-Branco e 

Fernando João Francisco Mbanze, 

que os manda em paz e liberdade 

por ser de lei. 

Registe e Notifique 

Distrito Municipal Kampfumo, 
16 de Setembro de 2015. 

*Título da responsabilidade do 
SAVANA
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A 
cidade da Beira, na 
província de Sofala, 
vai ter uma escola para 
a formação técnica 

de bombeiros. Para o efeito, o 
Conselho Municipal da Beira 
e a empresa T4S Moz acabam 
de celebrar um memorando de 
entendimento com a Escola 
Nacional de Bombeiros de Por-
tugal, (ENB) para a formação 
técnica de bombeiros e outros 
agentes de protecção e socorro 
em Moçambique.

O memorando prevê a constru-

ção de um centro de formação 

especializado em segurança e 

socorro e o desenvolvimento da 

respectiva actividade formativa. 

Este estreitamento das relações 

técnico-científicas e culturais 

reveste-se da maior importância 

face à necessidade de formação 

e capacitação de bombeiros, 

agentes de protecção civil e co-

Beira terá uma escola de 
formação de bombeiros

laboradores de modo a melhorar 

a qualidade e produtividade dos 

recursos humanos pela oferta de 

cursos de graduação, estágios 

profissionais e acções de forma-

ção a fim de salvaguardar estes 

interesses comuns.

Para a prossecução destes objec-

tivos, o Conselho Municipal da 

Beira vai apoiar a construção de 

um centro de formação especia-

lizado em segurança e socorro, 

destinado a formar bombeiros 

e outros agentes de protecção 

e socorro, de entidades públicas 

ou privadas. 

O processo de construção será 

gerido pela T4SMoz – Training 

Solutions, Safety and Security 

Services. A esta empresa caberá 

ainda o desenvolvimento da ac-

tividade formativa e de activida-

des afins que potenciem a renta-

bilização das infra-estruturas de 

acordo com o projecto formati-

vo a ser definido no âmbito da 

A 
Hidroelétrica de 
Cahora Bassa 
(HCB) anunciou 
recentemente que 

registou, no primeiro semes-
tre deste ano, um nível de 
produção de energia eléctri-
ca de 8.431.337 MWh. Este 
valor representa um acrésci-
mo de cerca de 11% compa-
rativamente a igual período 
do ano passado. 

Dados reportados no mês 

de Julho do corrente ano 

indicam o alcance de máxi-

mos de produção dos últi-

mos seis anos, incluindo na 

HCB aumenta produção
subestação conversora do Songo, 

que beneficia de investimentos de 

reposição e modernização de equi-

pamentos.

Graças ao bom desempenho do sis-

tema electroprodutor, como resul-

tado da implementação do plano de 

engenharia e do rigor na execução 

dos planos anuais de manutenção, 

a geração de energia e as linhas de 

transporte HVDC e HVAC têm 

estado a funcionar praticamente na 

plenitude da capacidade instalada.

Durante este período foram re-

gistados igualmente avanços sig-

nificativos na implementação dos 

projectos de modernização da 

infra-estrutura da empresa, nome-

adamente Pré-Reabilitação 

da Subestação (Pre-REAB-

SUB), Reabilitação dos Des-

carregadores (REABDESC), 

bem como o Projecto de Rea-

bilitação dos Transformadores 

principais na central.

Não menos importante des-

taca-se também o reforço das 

bases das torres nas linhas 

de transmissão localizadas 

nas travessias dos Rios Save, 

Limpopo e Nuanetsi, que tem 

como objectivo mitigar o risco 

de queda das torres, por efeito 

das cheias, que são cíclicas e 

a consequente paralisação da 

produção.

presente parceria.

Por seu lado, a ENB vai apoiar e 

assessorar na elaboração do pro-

jecto relativo às infra-estruturas 

a instalar, bem como definir e 

regular o projecto formativo nas 

áreas da sua especialidade, asse-

gurando a formação directa ou 

de formadores. 

A cooperação entre estas três 

entidades assume um impor-
tante papel nos domínios de 
partilha do saber, ensino, de-
senvolvimento da cultura defesa 
contra incêndio e combate ao 

incêndio.
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A 
Alta Comissária Britâni-
ca, Joanna Kuenssberg, 
manteve, nesta terça-feira, 
em Maputo, um encontro 

com a CTA-Confederação das As-
sociações Económicas de Moçam-
bique, onde se inteirou do ambien-
te de negócios no país. Segundo 
apurou o SAVANA, o encontro é 
no âmbito da visita de Alan Yar-
row, Prefeito da Cidade de Lon-
dres, a capital moçambicana, a ter 
lugar, próximo mês.

No encontro, Joanna Kuenssberg 

trocou igualmente impressões com 

a CTA sobre medidas legislativas 

de alguns sectores económicos es-

pecíficos e, de um modo geral, so-

bre o diálogo público-privado.

“Pelo peso que representa o sector 

privado na promoção de postos de 

trabalho, é muito importante que 

participe na elaboração da regu-

lamentação, sobretudo de sectores 

críticos da economia e tenham a 

oportunidade de dialogar aberta-

mente com as autoridades”, referiu 

a Alta Comissária Britânica.

Acrescentou que o Reino Unido, 

como um investidor nosso País, 

onde possui um clube empresarial 

Prefeito de Londres visita Maputo

com mais de 40 membros, tem 

muito interesse  com que a voz do 

sector privado seja ouvida e que te-

nha um papel activo no desenvolvi-

mento de Moçambique.

É, conforme explicou, no âmbito da 

parceria para a prosperidade entre 

o Reino Unido e Moçambique, que 

Alan Yarrow, Prefeito da Cidade de 

Londres, vai visitar o País no pró-

ximo mês, esperando-se que a sua 

delegação estabeleça contactos com 

vários actores económicos em Mo-

çambique. 

Para o Vice-presidente da CTA, 

Rui Monteiro, o encontro foi útil 
e serviu para a troca de impressões 
sobre o trabalho que a CTA está a 
desenvolver no País: “Explicámos 
como é que a CTA está estrutura-
da, discutimos a maneira como o 
Comissariado Britânico nos pode 
ajudar em alguns assuntos relati-
vos ao diálogo público-privado, que 
precisamos resolver, e mostramos, 
por outro lado, total abertura para 
apoiar aos investidores britânicos 
que operam no País ”, finalizou Rui 
Monteiro. 

Aperto de mão após a visita do alto Comissariado Britânico à CTA

O 
Ministério da Saúde lan-
çou esta segunda-feira 14, 
a Campanha de Controlo 
da Cegueira, através da 

cirurgia da catarata. A campanha 
que terá a duração de 5 dias,  arran-
cou no Hospital Provincial da Ma-
tola e prevê abranger 400 pacientes 
na província de Maputo.

Um total de oito oftalmologistas 

voluntários da organização não-

-governamental tunisina Nadi Al 

Bassar e 15 médicos nacionais,  

Com cinco dias para devolver a visão 
à 400 doentes

irão realizar 80 operações por dia, 

com objectivo de devolver a visão 

aos pacientes, que já vinham com a 

deficiência há muitos anos devido à 

catarata, segundo explicou o Chefe 

do Programa Nacional de Oftal-

mologia do Ministério da Saúde, 

Mariamo Mbofana. Ainda no âm-

bito da campanha, vai decorrer um 

treinamento em técnicas de cirur-

gia de cataratas aos Pós-graduan-

dos em oftalmologia.

Segundo o MISAU, cerca de 240 

mil cidadãos nacionais vivem com 

a catarata e deste número foram 

submetidos a tratamento mais de 

seis mil, só no ano passado,  numa 

média de dez operações por dia. 

A Organização Mundial de Saúde, 

recomenda a realização de duas mil 

cirurgias de catarata por um milhão 

de habitantes, aos países do mundo 

inteiro.

Refira-se que a campanha do con-

trolo da cegueira teve início em 

2013 e neste ano a mesma conta 

com o apoio do Banco Islâmico de 

Desenvolvimento.( Jeque de Sousa)  

A 
DDB Moçambique do-
minou a décima edição 
do Festival Internacional 
de Publicidade de Mapu-

to, tendo arrecadado 19 prémios, 
entre os quais um GrandPrix, dois 
ouros, oito pratas e dois bronzes.

A estes, juntam-se mais seis pré-

mios técnicos, para melhor Direc-

ção de Arte, melhor layout, melhor 

ilustração, melhor ilustração 3D, 

melhor design - identidade visual 

e melhor direcção de fotografia.

Satisfeito, o supervisor criativo 

da DDB Moçambique, Albachir 

Muinde, salientou: “os prémios 

fazem parte da realidade do meio 

publicitário e criativo, sendo sem-

pre importante recebê-los, sobre-

tudo, quando em concorrência 

com os melhores”. 

“São, por um lado, o reflexo do 

muito trabalho de qualidade que 

vem sendo desenvolvido pela 

agência e também uma forma de 

nos afirmarmos no mercado”, con-

cluiu o publicitário.

DDB vence Festival 
Internacional de 
Publicidade

Criado há dez anos, tendo como 

principais objectivos promover 

a criatividade moçambicana e 

mostrar ao mundo o potencial 

de um povo criativo, o Festival 

Internacional de Publicidade de 

Maputo vem ganhando relevân-

cia e está em plena fase de afir-

mação nacional e internacional.  

O crescimento materializa-se 

no aumento anual do número 

de agências e de produtores pu-

blicitários que nele participam. 

Este ano estiveram presentes 

agências Moçambique, Portu-

gal, Brasil, Angola e Cabo Verde 

e outras que representaram In-

glaterra, África do Sul, Quénia, 

Botswana, Ilhas Maurícias, Co-

mores e Reunião (França). 

Em 2015, ano em que comemo-

ra o 15º Aniversário, já recebeu 

mais de 50 prémios em diversos 

festivais de criatividade interna-

cionais, sendo que um dos gran-

des destaques vai para as distin-

ções obtidas nos Prémios Lusos.

Tendo como pretexto a 

realização de mais um 

Highway Africa, um 

conclave anual de jor-

nalistas promovido pela Uni-

versidade de Rhodes na África 

do Sul, o banco Barclays pa-

trocinou uma “Master Class” 

em banca e finanças para uma 

dezena de jornalistas do conti-

nente africano.

O curso incluía, entre outros, 

debates sobre o actual estágio 

da banca e o sistema financeiro 

internacional. Foram também 

fornecidas ferramentas para 

o “lançamento de um banco 

modelo”, tomando como base 

um questionário com mais 100 

premissas.

Uma segunda parte da “Mas-

Barclays Bank apoia jornalismo

Master Class em 
Banca e Finanças

O grupo vencedor da montagem de um banco modelo. Daniel Sem-
berya (Tanzania), Kelvin Jakachira (Zimbabwe), Fernando Lima (Moçam-

bique), Jonathan Adengo (Uganda) com o facilitador Stuart Theobald

ter Class” foi preenchida com 

uma oficina de “jornalismo e 

dados estatísticos”, na prática 

a utilização de programas de 

“folhas de cálculo” (excel) e a 

conversão de tabelas e dados 

estatísticos sobre economia 

e desenvolvimento humano. 

Na prática, uma forma de se 

fazerem peças jornalísticas a 

partir de “dados híbridos” di-

vulgados por instituições go-

vernamentais ou agências das 

Nações Unidas. O programa 

anual Highway Africa trouxe 

a Grahamstown mais de 300 

profissionais e estudantes de 

media e foi apoiado, para além 

do Barclays, pela Telkom e a 

MTN, dois gigantes das te-

lecomunicações da África do 

Sul.(Redacção)
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O 
Banco Comercial e de 
Investimentos (BCI) e a 
Ordem dos Advogados 
de Moçambique (OAM) 

celebraram recentemente, na sede 
do BCI, em Maputo, uma parceria 
que tenciona estreitar laços entre 
ambas as instituições. Esta parce-
ria assegura um relacionamento 
privilegiado do BCI com a Ordem 
dos Advogados de Moçambique e 
seus Associados, para a prestação 
de serviços financeiros disponibi-
lizados pelo Banco. O protocolo 
foi rubricado pelo PCE do banco, 
Paulo Sousa, e pelo Bastonário da 
OAM, Tomás Timbana. 

Falando naquela ocasião, Paulo 

Sousa referiu que se trata de uma 

parceria com uma instituição que 

representa os interesses de uma das 

nobres classes profissionais, a dos 

advogados, cujo papel actual do de-

senvolvimento de Moçambique é 

de capital importância para a vida 

dos cidadãos moçambicanos.   

“Hoje, ao formalizarmos este 

protocolo de parceria, estamos a 

proporcionar à OAM e seus cola-

boradores, estagiários advogados, 

sociedades de advogados, o aces-

so a uma vasta gama de serviços e 

produtos financeiros em condições 

muito vantajosas, em todo o terri-

tório nacional, com destaque para 

o Atendimento Personalizado nos 

centros BCI Exclusivo, o acesso 

BCI e OAM firmam 
parceria

bonificado ao crédito de consu-

mo, à Habitação e ao leasing nas 

melhores condições, bem como a 

meios de pagamentos de prestígio, 

modernos e seguros, entre outras 

soluções”, disse Paulo De  Sousa.

Para Timbana, essa parceria acon-

tece num momento marcante para 

a Ordem, visto que completou no 

dia da assinatura de parceria 21 

anos da sua criação, trata-se na ver-

dade de um momento particular-

mente importante, não só tendo em 

conta os seus anseios e objectivos 

mas aquilo é o desenvolvimento do 

próprio país. 

“O BCI tem sido um parceiro 

privilegiado da OAM há muitos 

anos e hoje decidimos formalizar 

esta nossa parceria, isso é um sinal 

de confiança que a ordem tem no 

BCI e não só, é também um sinal 

de confiança que o BCI tem para a 

OAM”, disse Timbana.

Refira-se que a ordem é constituída 

por cerca de 2000 profissionais, que 

o Banco terá como potenciais clien-

tes, investidores nas mais diversas 

áreas. Esta parceria irá incrementar 

o desenvolvimento da advocacia, de 

novos negócios pelos advogados, 

pois acredita-se que esta parceria 

é plataforma ideal e adequada para 

que os advogados no seu início de 

carreira, e não só, possam ter o BCI 

como uma plataforma para as suas 

actividades. (E.C)

Bastonário da OAM, Tomás Timbana e PCE do banco, Paulo Sousa no momento da 
assinatura de memorando

O 
Moza Banco abriu, re-

centemente, duas novas 

Unidades de Negócio na 

Cidade de Nampula, no-

meadamente, a Agência de Retalho 

Mutauanha e o Centro Corporate 

de Nampula, ambos devidamen-

te equipados de forma a atender 

com segurança e celeridade às so-

licitações e operações bancárias dos 

Moza abre novas Unidades 
de Negócio em Nampula

clientes. 

A abertura destas novas Unidades 

de Negócio enquadra-se no objec-

tivo do Moza de facilitar cada vez 

mais o acesso a produtos e serviços 

financeiros, pautando, para tal, por 

uma maior proximidade e conve-

niência na relação com os Clientes, 

tanto Particulares como Empresas. 

Refira-se que o Moza Banco conta 

actualmente com a 4ª maior rede de 

Agências no sistema bancário na-

cional, composta por 44 Unidades 

de Retalho, 11 Centros Corporate 

e quatro Centros Private, através da 

qual disponibiliza ao mercado so-

luções financeiras inovadoras e de 

elevada qualidade. (E.C)


