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Na capital do país

Polícia assalta residências de Afonso 
Dhlakama e a sede nacional da Renamo

Maputo (Canalmoz) – A Polí-
cia assaltou duas residências do 
presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama, na cidade de Mapu-
to, e a sede nacional deste par-
tido, e apoderou-se de diver-
sos bens, que incluem armas 
de fogo da guarda da Renamo.

A Renamo informou que foram 
saqueados diversos bens e docu-
mentos e que cinco membros da 
guarda deste partido foram presos.

Em conferência de imprensa na 
tarde de domingo,  o tenente-ge-
neral Ossufo Momade, chefe do 
Departamento de Defesa e Segu-
rança da Renamo, disse que, du-
rante a invasão à residência oficial 
de Afonso Dhlakama, onde vive a 
sua esposa Rosália, as forças go-
vernamentais detiveram dois guar-

das e apoderaram-se de 20 armas 
AK-47, e na outra residência rou-
baram 85.500,00 meticais que se 
destinavam à compra de víveres.

Segundo o general Ossufo Mo-
made, na sede nacional da Re-
namo, as forças do Governo da 
Frelimo arrombaram diversos ga-
binetes, onde se apoderaram de 
um computador “laptop” de marca 
DELL, 200.100,00 meticais de fun-
do de funcionamento e duas armas 
AK-47 que os guardas da seguran-
ça da Renamo usavam para guar-
necer as instalações deste partido.

Na sua comunicação, o respon-
sável da Renamo disse que as ar-
mas que foram levadas são as que 
o presidente deste partido trazia 
em 1993, no âmbito do Acordo 
Geral de Paz, de Roma, e questio-

nou as razões que levaram os agen-
tes do regime a levarem as armas.

A Renamo garante que vai rea-
gir politicamente, uma vez que 
a guerra terminou em 1992.

A Renamo, que diz ter sido apa-
nhada de surpresa com as invasões, 
chama a atenção dos moçambica-
nos, dos membros e simpatizan-
tes da Renamo e do Corpo Di-
plomático em Moçambique para 
o facto que a Frelimo e o Gover-
no “estão sempre a provocar”.

O assalto às residências e à sede 
nacional da Renamo e o roubo de 
dinheiro ocorreram no Domingo 
de Páscoa, numa altura em que 
Filipe Nyusi, Joaquim Chissano 
e Armando Guebuza compare-
ceram em igrejas a mostrar a sua 
religiosidade. (Bernardo Álvaro)

Visite o nosso facebook

www.facebook.com/
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A Renamo acusa a Polícia de ter roubado 85.000,00 meticais numa das residências de 
Afonso Dhlakama e 200.000,00 meticais na sede nacional do partido.
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Confrontos militares entre 
as forças do Governo e 

as da Renamo na disputa de Mugeba
Maputo (Canalmoz) – A localida-

de de Mugeba, posto administrativo 
de Murrothone, distrito de Mocu-
ba,  na província da Zambézia, na 
passada quinta-feira, 24 de Mar-
ço, desde as 4h00, esteve debaixo 
de fogo cruzado entre forças mi-
litares da Renamo e do Governo. 

A população de Murrothone e 
de Canivete abandonou as suas re-
sidências, para procurar locais se-
guros.  Os serviços, incluindo a 
escola local, ficaram encerrados 
e os funcionários puseram-se em 
fuga, à procura de locais seguros. 

Uma equipa de jornalistas de diver-
sos órgãos de comunicação social, in-
cluindo da Televisão de Moçambique 
e da Rádio Nova Paz de Quelimane,  
emissora da Diocese Católica da ca-
pital provincial da Zambézia, que se 
dirigiam ao Norte daquela província 
para cobrir uma efeméride, foram obri-
gados a inverter a marcha de regresso 
a Quelimane por causa da situação.

Foram ouvidas várias explosões de 
roquetes e de obuses e disparos na re-
gião do Canivete, segundo contaram 
testemunhas. A imprensa, incluindo 
a Televisão de Moçambique, regis-
tou o momento em que a população 
estava a fugir à procura de refúgio.

Apesar de a Televisão de Moçambi-
que ter registado os acontecimentos, 
os apontamentos foram no mesmo dia 
banidos da possibilidade de serem emi-
tidos, para não dar azo ao reconheci-
mento da existência de guerra,  segun-
do informaram fontes daquela estação 
televisiva na cidade de Quelimane. 

Fontes militares da Renamo con-
tactadas no local confirmaram 
ao “Canalmoz” que houve con-
frontos armados entre os seus ho-
mens e forças governamentais. 

Na versão da Renamo, tudo come-

çou por volta das 4h00 da quinta-
-feira, quando as forças especiais do 
Governo se deslocaram até à zona do 
mercado Canivete, onde apontaram 
os canos contra uma base da Rena-
mo e começaram disparar armas pe-
sadas, que se supõe serem morteiros, 
a uma distância de aproximadamente 
dois quilómetros, concretamente em 
Murothone, onde se encontra a base.

Segundo a Renamo, as forças go-
vernamentais tiveram medo de se 
aproximarem da base, tendo por 
isso optado por disparos a lon-
ga distância e sem alvo concreto.

Segundo as mesmas fontes,  na cir-
cunstância, as forças da Renamo deslo-
caram-se para a retaguarda das tropas 
do Governo e começaram igualmente 
a disparar. Supõe-se que haja mortos e 
feridos, apesar de fontes locais terem 
dito que não houve registo de vítimas.

Depois de terem sido dispersa-
dos, os efectivos militares gover-
namentais foram vistos a entrar 
no quartel distrital de Mocuba.

“É mentira. Não tenho informação. 
Foi um camião” – João Mahunguele
No domingo, o comandante pro-

vincial da PRM na Zambézia, João 
Mahunguele, contou ao “Canal-
moz” três versões sobre o assunto.  
Na primeira, disse que não tinha 
informação sobre a existência de 
qualquer confronto entre as forças 
governamentais e as da Renamo.

Na segunda versão, disse que era 
mentira, porque  tinha falado com o di-
rector distrital da Saúde, que estava no 
local, que lhe informou que não tinha 
havido nenhum ataque nem confronto.

Na terceira versão,  João Mahun-
guele afirmou: “É mentira, não houve 
nenhum ataque nem confronto. Não 
tenho essa informação. Penso que o 

pânico que diz ter havido foi causado 
por um carro que tombou e fechou a 
estrada, levando as pessoas a pensarem 
que tivesse ocorrido um ataque. Não 
sei se foi um camião ou ligeiro, mas 
penso que foi um camião de carga”. 

Por outro lado, uma camioneta com 
elementos das Forças de Defesa e Se-
gurança foi alvejada no passado sába-
do à tarde, na região de Tomo, entre 
Nicoadala e Nzero (Morrumbala). O 
ataque ocorreu sobre a ponte do rio 
Nauane. A camioneta foi metralhada, 
tendo ficado danificada, uma ocor-
rência que João Mahunguele tam-
bém negou que tenha acontecido.

Confrontos no Báruè, província      
de Manica

Em comunicado emitido na sexta-
-feira, o presidente da Renamo, 
Afonso Dhlakama, através do seu 
chefe de gabinete, Augusto Mateus, 
deu a conhecer que, na manhã da 
terça-feira, 22 de Março, as forças 
governamentais confrontaram-se 
com os guardas da Renamo no pos-
to administrativo de Honde, distri-
to do Báruè, província de Manica.

Segundo o comunicado, no fi-
nal dos confrontos e numa situação 
de desvantagem, as forças do Go-
verno optaram por raptar sete ele-
mentos da população. Até ao fecho 
da presente edição, os seus fami-
liares não sabiam do se paradeiro.

A Renamo diz também que, no dis-
trito do Báruè, na localidade de Nya-
zónia, na tarde do dia 22 de Março, 
as forças governamentais raptaram o 
delegado político deste partido na-
quela localidade, de nome Joaquim 
Jacinto, de quem não se conhece o 
paradeiro, até ao momento, presu-
mindo-se que tenha sido assassinado.

(Bernardo Álvaro)
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Na província de Maputo

Obras do Tribunal de Marracuene 
custam 26 milhões de meticais

Maputo (Canalmoz) – As obras do 
Tribunal Judicial do distrito de Marra-
cuene, província de Maputo, vão cus-
tar 260 milhões de meticais aos cofres 

do Estado. A Primeira Pedra para a 
construção do edifício do tribunal, com 
cinco pisos, foi lançada na terça-feira.

Segundo o empreiteiro “Meno 

Construções”, a primeira fase deve-
rá ser entrega no prazo de 180 dias. 
A primeira parte do projecto con-
siste em três pisos. (Cláudio Saúte)

Oito meses após entrada em vigor

Código Penal está a ser revisto 

Maputo (Canalmoz) – Em vigor 
desde 1 de Julho de 2015, o Código 
Penal será revisto. A decisão surge 
depois de várias críticas ao docu-
mento, por conter imprecisões e 
incongruências. O processo de re-
visão do documento já começou.

Agora está-se na fase de harmoni-
zação das contribuições resultantes 
do processo de auscultação e par-
ticipação pública de pessoas inte-
ressadas no assunto. A informação 
foi dada pelo Presidente da Comis-
são dos Assuntos Constitucionais, 
Direitos Humanos e de Legalidade 
da Assembleia da República, Edson 

Macuácua, que explicou que a re-
visão quer assegurar a harmoniza-
ção do Código Penal com o Código 
do Processo Penal e com o Código 
de Execução de Penas e Medidas 
Privativas e não Privativas de Liber-
dade e quer também corrigir ou-
tras imprecisões que colocam em 
causa o sistema penal no seu todo.

Edson Macuacua afirma que é 
preciso que se reveja a necessi-
dade da exclusão do Estado e ou-
tras pessoas colectivas de direi-
to público da responsabilidade 

penal e o alargamento do âm-
bito de aplicação das penas e 

medidas não privativas de liber-
dade para os crimes puníveis 
com pena a partir de 3 dias a 2 
anos, e não a partir de 1 ano.

Macuácua diz que é necessária 
a alteração das molduras penais 
aplicáveis às penas de contraban-
do e descaminho de direitos em 
função da gravidade de cada tipo 
legal de crime e a clarificação da 
distinção existente entre as medi-
das e as penas alternativas à prisão.

Edson Macuácua falava aos jorna-
listas, depois do informe ao plená-
rio sobre os trabalhos da Comissão 
a que preside. (André Mulungo)

Publicidade
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E depois dizem que a culpa é dos outros.

Maputo (Canalmoz) – Os que 
se preparavam para “saborear dos 
louros” provenientes das contra-
partidas do gás devem estar repen-
sando se valeu a pena tanta batota.

Só como devem imaginar quan-
do a Woodside, Austrália, adia 
um investimento de cerca de 40 
bilhões de dólares destinados a 
um campo gigante de gás naque-
le país, isso tem repercussões.

A ENI está disposta a vender os 
activos que tem em Moçambique, 
ou pelo menos já alistou Moçam-
bique e Egipto como os alvos da 
sua decisão de diminuir custos. 
O que decidam fazer vai atra-
sar o LNG moçambicano, e isso 
obviamente terá consequências. 
Esteve-se durante algum tempo 
contando com uma “galinha dos 
ovos de ouro”, e para isso dese-
nharam cenários que significa-
vam excluir tudo e todos que qui-
sessem participar no banquete.

A Anadarko americana continua 
adiando a sua intervenção, alega-
damente porque ainda não con-

seguiu reunir os fundos para ope-
racionalizar as suas intenções em 
relação ao gás de Cabo Delgado.

E os nossos e nossas especialis-
tas em “lobbies” foram como que 
apanhados desprevenidos. Ao sa-
bor do que o tráfico de influências 
lhes vinha garantindo como dado 
adquirido, foram criando empre-
sas que colheriam os benefícios 
das parcerias a estabelecer. Pri-
meiro, asseguraram o controlo em 
exclusivo da terra onde se realiza-
rá o LNG de Palma. Depois, cons-
tituíram empresas a jusante, que se 
aliaram a outras, para lucrar com o 
gás, como outros haviam feito com 
o carvão de Tete. Agora, que se diz 
existirem algumas dúvidas quan-
to a investimentos a efectuar pela 
ENI e a Anadarko, talvez se veja 
um abraço entre interesses sul-afri-
canos e moçambicanos para ven-
der gás moçambicano, mesmo que 
seja mais uma vez ao desbarato.

Face ao tamanho gigan-
tesco do “bolo”, tudo valia, 
mesmo que fosse a guerra.

Aí terão cometido o primeiro 
grande erro. “Quem mata a galinha 
dos ovos de ouro, deixa de ter ovos.”

Quem tomou a decisão de an-
tagonizar a Renamo tem respon-
sabilidades acrescidas na crise 
que se vive em Moçambique.

Quem dissimuladamente 
se preparou para a guerra de 
hoje, não pode pretender que 
não tem culpas no cartório.

Aquilo que foram anos de 
uma paz aparente, muitas vezes 
chamada “paz podre”, revela-
-se como um período em que os 
cultores da supremacia, os apo-
logistas do partido único, afina-
ram as suas estratégias que hoje 
estão sendo implementadas.

O objectivo dos “arrancado-
res de vitórias” é assegurar que o 
acumulado continue crescendo 
e que não apareçam obstáculos 
de qualquer tipo para a prosse-
cução dos planos traçados. Alian-
ças formais e informais terão sido 
estabelecidas e têm sido perse-
guidas com decisão e firmeza.

Publicidade

por Noé Nhantumbo
Canal de Opinião

País das “marchas e                         
das conferências” em derrapagem



ano 8 | número 1673 | 28 de Março de 20166

www.facebook.com/canalmoz

A aparente normalidade que 
eventos urbanos emprestam ao 
ar não condiz com uma realida-
de de ódios e guerra. Há muita 
coisa não plausível acontecendo 
e que demonstra desalinhamen-
tos graves de natureza política.

É preciso que os moçambicanos 
de todas as cores partidárias não se 
cansem de dar oportunidade à paz, 
por mais sombrio que tudo pareça.

E impedir que os recursos natu-
rais se tornem motivo para guer-
ras fratricidas é um primeiro pas-
so a dar. Não são as “marchas 
e conferências” pretensamente 
pela paz que vão trazer a paz.

A batalha de hoje é continu-
ação da gesta independentis-
ta no sentido de que falta muito 
para concretizar o que os nossos 
bravos libertadores iniciaram.

Não se pode regressar aos 
“tempos negros” da ditadura, 
antes por razões ligadas a pre-
tensas ideologias, e agora por 

razões económico-financeiras.
Existem razões para acredi-

tar que Moçambique está sen-
do vítima de uma cabala asso-
ciada às suas riquezas minerais. 
Algum interesse geoestratégico 
também se perfila no que as po-
tências fazem e deixam fazer.

É de todo condenável que aca-
démicos que se têm mantido no 
activo através de contribuições 
públicas europeias sejam os pri-
meiros a propagar a ideia de que 
existe grande fraude e pequena 
fraude. Acabam por apoiar me-
gafraudes repetidas, como se 
isso não tivesse consequências. 
E depois obviamente que as suas 
opiniões têm seguidores. A abs-
tenção crescente no país é sinó-
nimo de indiferença, e esta pode 
ser cruel nos seus resultados.

O perigo de hoje é que não se 
observam aberturas para um diá-
logo sério vinculativo e integral. 
Fala-se de diálogo. e muitos di-

zem que estão a favor da paz e 
até marcham pela paz. Outros so-
bem aos palcos para proferir pa-
lestras sobre a paz. Outros ainda 
oferecem-se ou são pagos para 
entrevistas televisivas para dizer 
ou repetir que não deve haver pré-
-condições para o diálogo. É com-
pletamente descabido que uma 
pessoa que tenha sido embosca-
da aceite ir para um diálogo sem 
garantias de segurança. Além de 
que parece repetição daquilo que 
foi recusado ao nível do Centro 
de Conferências “Joaquim Chis-
sano”. Gastou-se rios de dinheiro 
discutindo o que não foi imple-
mentado quanto ao AGP de Roma 
e enganou-se todo um povo atra-
vés de troca de acusações baratas.

Hoje estamos em guerra vir-
tual, e as hesitações persis-
tem no que refere à prontidão 
para, com maturidade, se discu-
tir o que sabe continuar a divi-
dir as partes. (Noé Nhantumbo)

Tipo de Assinante

(a) Pessoa Singular

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

(c) Órgãos e Instituições do Estado

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior

(f) ONG’s Nacionais

(g) ONG’s Internacionais

(USD) Contratos Mensais (i)

  20 

  40

  50

  60

  60

  30

  50

(USD) Contratos Anuais 
(12 Meses) (ii)

15 usd x 12 meses = 180 usd

30 x 12 = 360

40 x 12 = 480

50 x 12 = 600

50 x 12 = 600

20 x 12 = 240

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao cambio 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
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