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(Maputo) O Dr. Eduardo
Chivambo Mondlane não foi
assassinado no seu escritório em
Dar-es-Salam. A história que há
37 anos se ensina oficialmente
aos moçambicanos e faz parte
dos curricula escolares é falsa.
É mentira. A verdade é outra. O
primeiro presidente da Frente de
Libertação de Moçambique
morreu num edifício da
secretária da esposa, em Oyster
Bay, na capital tanzaniana. Janet
Mondlane encontrava-se na
Suiça e só soube do crime, à
noite. O caso registou-se às 9
horas da manhã de 3 de
Fevereiro de 1969 na Resi-
dencial/Bar da americana Betty
King.

A história “oficial” não é verdadeira

Eduardo Mondlane morreu
em casa de Betty King

- O assassinato não teve lugar nos escritórios da Frelimo em Dar-es-Salam
- Joaquim Chissano e Janet Mondlane destapam a mentira perante Marcelino dos Santos

Na Praça dos Heróis, nas cerimó-
nias centrais do 37.º aniversário da morte
de Mondlane, na última sexta-feira, Joa-
quim Chissano confirmou o facto ao
repórter do “Canal de Moçambique”.
Marcelino dos Santos, outro histórico,
estava presente. Ficou histérico. Muito
nervoso por não ter ido a tempo de impedir
que a verdade fosse finalmente confirmada
a tão alto nível, tentou, chegou mesmo a
ordenar a um agente da sua segurança
para actuar contra o jornalista. E o jagunço
actuou mesmo, a tal ponto de o diálogo
com o ex-Presidente da República ter
ficado por concluir.

“Reza a história oficial que Eduardo
Mondlane morreu no seu escritório na sede
da Frelimo (Frente de Libertação de
Moçambique), mas dados em nossa posse
indicam que morreu em casa de Betty

King, em Oyster Bay...”, pergunta o
repórter do “Canal”, de chofre, a Joaquim
Chissano.

“Sim. Confirmo que foi em casa de
Betty King. Fui lá para ver o corpo”,
respondeu Chissano que se encontrava
ladeado pela sua esposa, por Marcelino
dos Santos. A viúva, Janete Mondlane, e
dois dos três filhos do casal, Edy e Nyelete
Mondlane estavam atrás.

De recordar que Joaquim Chissano,
quando se deu o assassinato, era o
secretário particular do presidente da
Frente de Libertação de Moçambique.

Ao confirmar que Mondlane foi as-
sassinado numa residencial da americana
Bettty King e não na sede da Frelimo,
Chissano levantou o véu que cobriu uma
mentira que durava há 37 anos, mais
precisamente desde 3 de Fevereiro de
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1969, cerca das 9 horas da manhã,
quando Mondlane tombou.

Está por ser explicado aos mo-
çambicanos e ao mundo porque razão a
Frelimo e os sucessivos governos de
Moçambique andaram, até hoje, a
propalar uma falsidade crassa.

A versão “oficial” da história de
Moçambique, escrita pelos “historia-
dores” que se têm vindo a julgar a si
próprios indesmentíveis e a acusar os

outros que a questionam de charlatães tem
sido ensinada nas escolas a partir de livros
oficiais aprovados pelo Ministério de
Educação e Cultura de Moçambique.

Mondlane foi de facto assassinado
por um livro-bomba, mas não no seu
escritório. Antes, sim, na casa/restaurante
de Betty King, que era secretária da esposa
da vítima, Janet Mondlane, no Instituto
Moçambicano, em Dal-es-Salam. O local
onde pereceu era predilecto do primeiro

presidente da Frente de Libertação de
Moçambique nas horas de lazer.

Na fatídica segunda-feira em que se
deu o atentado, a residencial que
normalmente era muito movimentada,
sobretudo devido ao restaurante,
encontrava-se deserta. Nem Betty King,
nem a maioria dos empregados, estavam
lá. Apenas estava o cozinheiro que serviu
um chá a Mondlane.

A casa residencial/bar tinha 12
empregados. Poucas horas depois do livro
bomba explodir, Marcelino dos Santos,
sua esposa Pamela dos Santos, Joaquim
Chissano e Betty King, foram detidos pela
Polícia tanzaniana para averiguações.

À margem das cerimónias do 37.º
ano da morte de Mondlane, na Praça dos
Heróis, onde anualmente a nata da Frelimo
cumpre o seu ritual de deposição da coroa
de flores aos seus heróis, o antigo estadista
moçambicano, Joaquim Chissano, apesar
de ter confirmado a versão que o “Canal
de Moçambique” lhe colocou, escusou-
se a clarificar as razões da sua alegada
detenção.

Marcelino dos Santos irritado
Marcelino dos Santos ficou

nervosíssimo quando a pergunta do Canal
foi dirigida a Chissano. “Não responde!”
disse, dos Santos a Joaquim Chissano,
ao mesmo tempo que, virado para o
repórter, dizia repetidamente: “O senhor
não brinca comigo!”. Depois fez sinal a
um latagão e disse: “Actua!”. E ele pôs
mesmo termo ao interessante diálogo com
Joaquim Chissano que, apesar do
incidente,  acabou deixando, finalmente,
a verdade abafar a mentira que perdurava
há 37 anos.

Janet Mondlane
A viúva Janet, que se encontrava

acompanhada de dois dos três filhos do
casal, Eduardo Mondlane Jr. e Nyelete
Mondlane, diz que soube da morte do
marido, só à noite, no dia do crime.
Encontrava-se na Suiça.

“Eu estava em Genebra quando
recebi a informação” contou ela ao “Canal
de Moçambique”.

Janet disse ainda que chegou a Dar-
Es-Salaam dois dias depois. Segundo ela
circulavam muitos rumores sobre o
assassinato do seu marido.

“A minha preocupação naqueles dias
eram os meus filhos”.

Janet também confirma que
Eduardo Mondlane não morreu no

 Outro jornal
Editorial

Este novo jornal que tem diante
de si, o CANAL DE
MOÇAMBIQUE, é o primeiro serviço
da IMPREL (Imprensa Livra-te,
Limitada) uma empresa de
comunicação social criada, a 16 de
Novembro de 2005, no 4.ºCartório
Notarial de Maputo e de que são sócios
sete jornalistas: Fernando Veloso, João
Chamusse, João Cabrita, Luís
Nhachote, Francisco Purare, Adelino
Timóteo e Noé Nhantumbo, todos
moçambicanos.

A equipa que irá produzir o Canal
de Moçambique tem, no imediato, um
desejo forte: conquistar o público.

O CANAL pretende erguer-se
com um estilo seu de comunicação.
Outro jornal, sim, mas, sobretudo, um
novo canal. Um espaço aberto. Novo,
essencialmente, na maneira de abordar
o passado, de encarar o presente e de
contribuir para o País. Essencialmente,
diferente. Com uma agenda editorial
que não seja eco dos jornais já
estabelecidos.

Não resolvemos existir para
tirar espaço aos outros.

Estamos presentes, com a
intenção de conquistar o maior número
possível de amigos. Sempre bem longe
de esquemas corporativos,
arregimentistas, sectários e
asfixiadores.

O Código Editorial e o Código
Deontológico do Canal de
Moçambique, ficam ambos
reproduzidos nesta edição.
Procuraremos, intransigentemente, ter
habilidade suficiente para os
seguirmos. Evidentemente, não de

forma obsessiva.
Com todo o empenho, tentaremos

inspirar-nos nessas duas cartilhas que
criámos fora das teias corporativas
onde a ética e a legalidade já se
revelaram instrumentos de
manipulação ao serviço de quem as
rege e de seus “maestros”, claramente
contra alternativas não aparelhistas.
Estaremos por uma cidadania
abrangente e o mais possível plural. Os
outros códigos, quem por eles optar e
os preferir, que continue a eles adstrito.
Nós seguimos em frente, sem jogos de
cintura, com o nosso compromisso.

Não viemos para tirar o lugar aos
outros.

Editorialmente não abdicaremos
da nossa forma de interpretar os
acontecimentos e as declarações
produzidas no nosso percurso comum.
Tentaremos ouvir todas as partes
interessadas em cada assunto que
elegermos para publicação. No entanto,
se alguém abordado por nós optar pelo
silêncio, não ficaremos à espera de uma
Lei que dê ao cidadão o direito à
Informação. Esse direito já está
consagrado. É um direito que assiste o
Homem.

Aceitaremos o silêncio de quem
o preferir mas não nos peçam para nos
calarmos. “Cada coisa no seu lugar,
cada lugar para a sua coisa”.

Passamos a partir de hoje a estar
nos vossos endereços electrónicos,
todos os dias úteis. Contamos com todos
para podermos servir o melhor possível.

Acreditamos que só teremos a
ganhar se todos contribuirmos para uma
informação fiel. Contamos consigo! (x)
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escritório da Frelimo como há 37 anos
se propala. “Sim, ele morreu em casa
da Betty King. Era lá onde ele ia passar
os seus momentos de lazer”.

A casa de Eduardo Mondlane es-

tava localizada em “Msasani Bay” (Baía
Msassani) e não era muito distante da
Residencial de Betty King, em Oyster Bay
(Baía das Ostras).

A versão “oficial”, segundo a qual

Mondlane encontrou a morte nos
escritorios da Frelimo cai por terra, e
encontra aconchego no patanoso charco
da história recente do país. Resta-nos
aguardar o que irá fazer a partir de agora o
Ministério da Educação para que a falsa
história não continue a ser ensinada às
crianças de Moçambique.(Luís Nhachote)

IMPREL, Lda.
Imprensa Livra-te

Canal de Moçambique

1. - O Canal de Moçambique
é, na sua forma original, um órgão
escrito de comunicação social que se
publica todos os dias úteis excepto
sábados, domingos e feriados e veicula
informação geral sem qualquer
dependência de ordem política.

2. - O Canal de Moçambique
orienta-se por critérios de criatividade
editorial da qual exclui a exploração
mercantil da matéria informativa.

3. - O Canal de Moçambique
pugna por corresponder de forma o
mais abrangente possível, aos
interesses diversificados de um
público  plural.

4. - O Canal de Moçambique
entende que uma Opinião Pública
activa, interveniente e dinâmica é

ESTATUTO
EDITORIAL

condição fundamental da Democracia,
pelo que pautará a sua conduta no
sentido de ajudar a promover uma
sociedade com alternativas.

5. - O Canal de Moçambique é
responsável apenas perante os leitores,
conduzindo-se com total autonomia dos
poderes político, legislativo, judicial e
particulares.

6. - O Canal de Moçambique
reconhece que o seu único limite é o
espaço privado dos cidadãos, salvo nos
casos socialmente lesivos do interesse
público, ou nos casos de figuras
públicas com comportamento contrário
ao seu discurso público.

7. - O Canal de Moçambique
para além dos casos de pura ordem
privada dos cidadãos, adoptará, ainda,
como limitação ao dever de informar,
a segurança de alguém: perigo de vida
ou qualquer prejuízo importante do
ponto de vista profissional, pessoal ou
outro do género.(x)

CÓDIGO DE ÉTICA
 E DEONTOLOGIAIMPREL, Lda.

Imprensa Livra-te
jornal diário
Canal de Moçambique

1. - O Canal de Moçambique
acredita na raça humana e recusa todos
os preconceitos e estereótipos que
descriminem a cor da pele, etnia, sexo,
religião, nacionalidade, idade, condição
social, orientação ou preferências
sexuais, condição física ou mental –
excepto quando essa qualificação for
estritamente indispensável à
compreensão da informação.

2. - O Canal de Moçambique
defende a urbanidade e a decência.

3. - O Canal de Moçambique
quando se trata de opiniões, só publica
as que forem de fontes claramente
identificadas.

4. - O Canal de Moçambique
só respeitará o anonimato e o “off the
record” quando se tratar de proteger a

integridade e liberdade das fontes – nunca
como forma de estímulo da
irresponsabilidade das fontes.

5. - No Canal de Moçambique todo
o jornalista que publica informações não
atribuídas a fontes identificadas torna-se,
perante os leitores, o único garante da
veracidade dessas informações,
assumindo-se como o responsável por
elas. O sigilo deve ser justificado. Não
deve ser pretexto de desresponsabilização
do autor ou da fonte.

6. - No Canal de Moçambique os
jornalistas em nenhuma circunstância se
desobrigam do respeito pelo sigilo
profissional e pela protecção das fontes,
quaisquer que sejam as consequências
legais daí resultantes.

7. - No Canal de Moçambique os
jornalistas devem relatar os factos com
rigor e exactidão, independentemente da
opinião que tenham deles. Os factos
devem ser comprovados, ouvindo as

partes com interesses atendíveis no
caso.

8. - No Canal de Moçambique a
Informação e a Opinião têm espaços
claramente demarcados e este princípio
deve estar sempre bem vincado aos
olhos dos leitores.

9. - No Canal de Moçambique
os jornalistas recusam-se a tratar de
assuntos de publicidade e a escrever
para o Canal de Moçambique sobre
iniciativas em que tenham sido
remunerados pela sua participação, tais
como seminários, conferências e outras
realizações semelhantes.

10. - No Canal de Moçambique
os jornalistas recusam-se a aceitar
convites pessoais para viagens e a
Direcção Editorial do jornal obriga-se a
identificar claramente qualquer patroci-
nador e a recusar qualquer alusão abo-
natória à entidade patrocinadora no
texto, fotos de ilustração ou
legendas.(x)

(Maputo) A Comissão tripartida
(Sindicatos, empregadores e Governo) já
concluiu o projecto de revisão da lei de
segurança social no país.

De acordo com o director geral do
INSS, Dr. Abílio Mussane, o documento
já foi submetido ao Conselho de Ministro
para a análise, e se for o caso, envio à
Assembleia da República para deliberação.

Mussane explica que o actual
projecto vai enquadrar todos os sistemas
de segurança social, incluindo aqueles de
carácter não obrigatório tal como as
seguradoras e outras instituições de
assistência e acção social.

A nova lei vai instituir a
obrigatoriedade de enquadramento no
sistema de segurança social dos
trabalhadores independentes e do sector
informal.

Actualmente apenas os empregados
do sector privado formal é que estão
enquadrados no sistema de segurança
social do INSS. (J.C.)

Rapidinhas
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Associação Cantinho
 dos Artesãos

Feira dos Namorados
Dia 11 à 14 de Fevereiro

Na Associação Moçambicana de Fotografias
AV. Julius Nyerere, Nº 618 R/C
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(Johannesburgo) O governo da
África do Sul tenciona reduzir
significativamente os poderes dos
magistrados judiciais. Essa intenção do
executivo do país vizinho é já vista pelos
juizes como uma séria ameaça à
independência do poder judicial.

Um projecto de reformas
constitucionais foi publicado no
«Government Gazette» (publicação
oficial do governo), em meados de
Dezembro. No mesmo é dado aos
magistrados o prazo de um mês para se
pronunciarem.

O surpreendente anúncio do
governo sul-africano surgiu numa altura
em que os tribunais naquele país se
encontravam encerrados por ocasião
das férias de fim do ano. O sistema
judicial da África do Sul tem sido até
aqui modelar no continente africano.

Se o projecto for avante, o
presidente do Tribunal Supremo da
República da África do Sul verá os seus
poderes reduzidos enquanto o ministro
da Justiça passará a ter

África do Sul

Independência dos juizes
ameaçada pelo Governo

responsabilidades administrativas e
orçamentais sobre todas as instâncias
judiciais do país.

O ainda projecto de lei indica que o
Tribunal Constitucional tornar-se-ia a
instância superior em todas as querelas
jurídicas. Presentemente essa função cabe
ao Tribunal Supremo de Recurso.

O projecto, se se tornar Lei, tanto o
ministro da Justiça como o próprio
presidente da República passam a ter
poderes de nomear os presidentes e vice-
presidentes dos tribunais provinciais,
prerrogativas actualmente detidas pela
Comissão dos Serviços Judiciais. Por
outra, o Chefe de Estado deixa de
depender da concordância do presidente
do Tribunal Supremo de Justiça no que
respeita à nomeação de juizes, isto é, passa
a ter poder discricionário relativamente à
nomeação de juizes.

Pius Langa, presidente em exercício
do Tribunal Supremo de Justiça da África
do Sul, foi tomado de surpresa pela
divulgação do projecto de lei com que o
governo de Tabo Mbeki se prepara para

pôr termo à independência do Poder
Judicial. Segundo Langa e outros juizes,
o projecto foi concebido e redigido sem
que o poder judicial tivesse sido
devidamente consultado. Referem ainda
que nem tão pouco lhes foi prestada
qualquer explicação prévia sobre as
alterações de vulto que o regime do ANC
pretende introduzir.

Segundo a imprensa local (Sunday
Times/The Star) magistrados e juristas
começam a manifestar publicamente a sua
indignação e preocupação pelos métodos
seguidos pelo Governo e, sobretudo, pelo
conteúdo do projecto lei com que o Poder
Judicial vê as suas prerrogativas de
independência ameaçadas.

O professor Marinus Wiechers,
jurista sul-africano que teve papel de
relevo nas negociações constitucionais
que deram lugar às eleições de 1994 e à
subsequente adopção de uma nova
Constituição, referindo-se recentemente
à pretensão do Executivo do seu país de
fazer aprovar no Parlamento e converter
em Lei o ainda projecto, afirmou que isso,
a suceder, “constituiria uma violação fatal
dos princípios de legitimidade em que
assenta a Constituição da África do Sul”.

Wiechers considera que “nos termos
do projecto de lei, nenhum tribunal,
incluindo o Tribunal Constitucional, teria
liberdade para proibir a introdução do
mesmo, nem tão pouco de impedir que,
cláusulas anti-constitucionais que dele
façam parte, venham a ser procedentes.”

Para o Dr C.F. Lang, um jurista da
Província do Cabo, “a comprovar-se essa
intenção do governo, é de concluir que a
Carta dos Direitos Humanos corre o risco
de se tornar nula e sem qualquer validade”
na África do Sul, o mesmo acontecendo
em relação aos “direitos individuais,
culturais e linguísticos dos sul-africanos.”
(J.M.C.)

TIPO DE ASSINANTE (USD) contratos mensais (i) (USD) contratos anuais (12 meses) (ii)
(A) Pessoa Singular 20 15 usd x 12 meses = 180
(B) Empresas e Associações de Direito Moçambicano 40 30x12 = 360
(C) Órgãos e Instituições do Estado 50 40x12 = 480
(D) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais 60 50x12 = 600
(E) Embaixadas e representações oficiais de Moçambique no Enterior 60 50x12 = 600
(F) ONG´s nacionais 30 20x12 = 240
(G) ONG´s Internacionais 50 40x12 = 480
Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em meticais ao câmbio do dia do mercado secundário.
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura.
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
-(ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária


